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ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00215/17 

PROCESSO:    00458/17– TCE-RO 
SUBCATEGORIA:    Embargos de Declaração 
ASSUNTO:    Embargos de Declaração com efeitos modificativos – 
Acórdão APL-TC 00016/17 (Processo originário n. 04164/12) 
JURISDICIONADO:    Secretaria de Estado da Saúde – SESAU 
EMBARGANTE:    Williames Pimentel de Oliveira – CPF n. 085.341.442.49 
ADVOGADOS:    José de Almeida Júnior – OAB/RO n. 1370 
Carlos Eduardo Rocha Almeida – OAB/RO n. 3593 
Eduardo Campos Machado – OAB/RS n. 17.973 
Lidiane Costa de Sá – OAB/RO n. 6128 
RELATOR:    PAULO CURI NETO 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. 
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA 
INCONFORMIDADE DA PARTE. IMPROVIDOS. 

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, 
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 
rediscussão da matéria já julgada. 2. A contradição que autoriza o 
cabimento de embargos de declaração é de natureza interna, atinente à 
estrutura lógica do decisum, como aquela existente entre a fundamentação 
e a conclusão do acórdão. 3. Havendo coerência entre o fundamento do 
acórdão e a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que 
enseje a oposição de embargos de declaração. 4. A omissão que faculta o 
manejo dos aclaratórios deve ser bastante a caracterizar fundamentação 
insuficiente da decisão embargada, o que não se vislumbra no caso. 5. É 
defeso o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar 
rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos 
interesses da parte embargante. 6. Embargos de declaração improvidos. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos 
declaratórios opostos por Williames Pimentel de Oliveira contra o Acórdão 
APL-TC 00016/17, proferido no bojo do Processo n. 04164/12, como tudo 
dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro PAULO 
CURI NETO, por unanimidade de votos, em: 

I – Conhecer dos presentes Embargos de Declaração opostos pelo Senhor 
Williames Pimentel de Oliveira contra o Acórdão APL-TC 00016/17, 
proferido nos autos do Processo n. 4164/2012, por atendidos os 
pressupostos de admissibilidade recursal; 

II – Negar, no mérito, provimento aos presentes Embargos de Declaração, 
porquanto inexistentes contradição ou omissão a serem corrigidas na 
decisão hostilizada; 

III – Dar ciência deste Acórdão ao recorrente, via Diário Oficial Eletrônico 
deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve ser observada 
como marco inicial para possível interposição de recurso, com supedâneo 
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no art. 22, inciso IV, c/c o art. 29, inciso IV, da Lei Complementar n. 
154/1996, informando-lhe que o Voto e o Parecer do Ministério Público de 
Contas, em seu inteiro teor, estão disponíveis para consulta no sítio 
eletrônico deste Tribunal (www. tce.ro.gov.br), em atenção à 
sustentabilidade ambiental; 

IV – Arquivar os autos, depois de cumpridos os trâmites regimentais. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, 
PAULO CURI NETO (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS 
COIMBRA e BENEDITO ANTÔNIO ALVES; o Conselheiro Presidente 
EDILSON DE SOUSA SILVA; o Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. O Conselheiro FRANCISCO 
CARVALHO DA SILVA declarou-se suspeito, nos termos do artigo 145 do 
Código de Processo Civil. 

Porto Velho/RO, 18 de maio de 2017. 

(assinado eletronicamente)     
PAULO CURI NETO                            
Conselheiro Relator     
Mat. 450     
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente 
Mat. 299    

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00290/17 

PROCESSO: 03776/2010 – TCE/RO 
SUBCATEGORIA: Representação 
ASSUNTO: Representação – Possíveis irregularidades no repasse de 
verbas previdenciárias pelo Poder Executivo ao Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON 
UNIDADE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia - IPERON 
RESPONSÁVEIS: José Genaro de Andrade – Secretário de Estado de 
Finanças – CPF nº 055.983.549-34 
César Licório – Presidente do IPERON (Período de outubro/2006 a 
31/03/2010) – CPF nº 015.412.758-29 
Wilsa Carla Amando – Presidente do IPERON (01/04 a 25/04/2010) – CPF 
nº 666.873.069-87 
Benedito Orlando de Oliveira – Presidente do IPERON (a partir de 
26/04/2010) – CPF nº 078.925.191-49 
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO 
RELATOR: VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
SESSÃO: 7ª Sessão da 2ª Câmara, em 03 de maio de 2017 
GRUPO: I 

ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS 
IRREGULARIDADES OCORRIDAS NO ENCONTRO DE CONTAS ENTRE 
A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA E O GOVERNO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
FINANÇAS. ATRASO NO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS. OCORRÊNCIA DE JUROS E MULTA. POSSÍVEL 
DANO AO ERÁRIO. NECESSÁRIA CONVERSÃO DOS AUTOS EM 
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCE. 

1. A Representação deve ser conhecida quando atendidos aos 
pressupostos de admissibilidade disciplinados nos artigos 50 e 52-A, VII, 
da Lei Complementar nº 154/96 e artigos 80 e 82-A, VII, do Regimento 
Interno desta Corte de Contas, ambos combinados com o art. 113, § 1º, da 
Lei nº 8.666/93. 

2. Na ocorrência de suposto dano ao erário torna-se necessário a 
conversão dos autos de Representação em Tomada de Contas Especial – 
TCE com vistas a identificar os responsáveis e quantificação do dano ao 
erário. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Representação – 
possíveis irregularidades no repasse de verbas previdenciárias pelo Poder 
Executivo ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado 
de Rondônia, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, por unanimidade de votos, em: 

I – Conhecer da Representação formulada pelos então Conselheiros do 
Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Estado de Rondônia – IPERON, Senhor Ivaldo Viana – na 
qualidade de representante do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
– TCE/RO e o Senhor Rubens da Silva Miranda – na qualidade de 
representante do SINDCONTAS, sobre possíveis irregularidades ocorridas 
no encontro de contas entre o IPERON e o Governo do Estado de 
Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado de Finanças, por 
preencher os requisitos de admissibilidade, disciplinado no art. 52-A, VII, 
da Lei Complementar nº 154/96, e CONVERTER o presente processo em 
Tomada de Contas Especial, com fulcro no art. 44 da Lei Complementar nº 
154/1996 c/c art. 65 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 

II – Determinar ao Departamento de Documentação e Protocolo que 
promova a reautuação destes autos, nos termos do art. 10, §1º, da 
Resolução nº 037/TCERO/2006; 

III - Determinar o retorno dos autos ao Gabinete do Relator para Definição 
de Responsabilidade, momento em que será oportunizado aos 
jurisdicionados o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, 
da Constituição Federal); 

IV – Dar conhecimento do inteiro teor deste Acórdão aos interessados, 
com a publicação no Diário Oficial eletrônico deste Tribunal de Contas – 
DOe-TCE/RO, cuja data da publicação deve ser observada como marco 
inicial para possível interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, 
IV, c/c art. 29, IV, da Lei Complementar n. 154/96, informando da 
disponibilidade do inteiro teor no sítio: www.tce.ro.gov.br; e 

V – Adotar as medidas necessárias ao cumprimento deste Acórdão. 

Participaram do julgamento os Conselheiros VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o 
Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, o Conselheiro 
Presidente da Sessão da 2ª Câmara PAULO CURI NETO, a Procuradora 
do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE 
OLIVEIRA. 

Porto Velho, quarta-feira, 3 de maio de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente da Sessão da Segunda Câmara  

 

Autarquias, Fundações, Institutos, Empresas de 
Economia Mista, Consórcios e Fundos 
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ACÓRDÃO 

Acórdão - AC1-TC 00817/17 

 PROCESSO: 0589/2010– TCE-RO 
CATEGORIA: Ato de Pessoal 
SUBCATEGORIA: Pensão 
ASSUNTO: Pensão Militar 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia – Iperon 
INTERESSADA: Cecília Moia – genitora 
CPF n. 061.742.848-40 
INSTITUIDOR: Carlos Alberto Moreno 
Cargo: Subtenente PM 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente 
do Iperon 
CPF n. 341.252.482-49 
ADVOGADOS: Sem Advogados 
RELATOR: OMAR PIRES DIAS 
GRUPO: I (artigo 170, §4º, I, RITCRO) 
SESSÃO: 8ª – 16 de maio de 2017 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATO DE 
PESSOAL. SUJEITO A REGISTRO. PENSÃO. TRANSPOSIÇÃO: 
QUADRO DA UNIÃO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA: TCU. 
ENCAMINHAMENTO À SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - SAMP-RO. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam do exame da 
legalidade, para fins de registro do ato concessório de pensão vitalícia a 
Cecília Moia, na qualidade de genitora, dependente do Policial Militar 
Carlos Alberto Moreno, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro-Substituto 
OMAR PIRES DIAS, por unanimidade de votos, em: 

I – Remeter os autos à Superintendência de Administração do Ministério do 
Planejamento no Estado de Rondônia – SAMP/RO, para fim de análise e 
posterior remessa ao TCU; 

II – Dar ciência deste Acórdão, via ofício, à Secretaria de Controle Externo 
do Tribunal de Contas da União em Rondônia/SECEX/RO/TCU; e 

III – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência e ao 
Comando Geral da Polícia Militar que o inteiro teor da Proposta de Decisão 
encontra-se disponível no sítio deste Tribunal de Contas (tce.ro.gov.br). 

Participaram do julgamento o Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA 
SILVA; os Conselheiros-Substitutos OMAR PIRES DIAS (Relator) e 
FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA; o Conselheiro Presidente 
BENEDITO ANTONIO ALVES; a Procuradora do Ministério Público de 
Contas, YVONETE FONTINELLE DE MELO. 

Porto Velho, terça-feira, 16 de maio de 2017. 

Assinado eletronicamente 
OMAR PIRES DIAS 
Conselheiro-Substituto Relator 
 
Assinado eletronicamente 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
 Conselheiro Presidente da Primeira Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC1-TC 00818/17 

 PROCESSO N.: 0426/2015–TCE-RO 
CATEGORIA: Ato de Pessoal 
SUBCATEGORIA: Pensão 
ASSUNTO: Pensão 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia – Iperon 
INTERESSADA: Maria Suely Rocha Tavares dos Santos – Cônjuge 
CPF n. 163.042.332-72 
INSTITUIDOR: Juscelino dos Santos 
Cargo: Técnico Tributário 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente 
do Iperon 
CPF n. 341.252.482-49 
ADVOGADOS: Sem Advogados 
RELATOR: OMAR PIRES DIAS 
GRUPO: I (artigo 170, § 4º, I, RITCRO) 
SESSÃO: 8ª – 16 de maio de 2017 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATO DE 
PESSOAL. SUJEITO A REGISTRO. PENSÃO. SEGURADO DO RPPS. 
PROVENTOS: REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. ART. 28, II, 30, II, 31, § 
1º, 32, I, “A”, 34, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 432/2008, C/C ART. 40, 
§§ 7º, II E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA 
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. 

1. Aplica-se às pensões o princípio tempus regit actum. Pensão. Vitalícia: 
cônjuge. 2. Dependente de servidor que na data do óbito encontrava-se em 
atividade faz jus ao valor da totalidade da remuneração contributiva do 
servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento. 3. Legalidade: Apto 
para registro. 4. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam do exame da 
legalidade, para fins de registro do ato concessório de pensão vitalícia a 
Maria Suely Rocha Tavares dos Santos, cônjuge (fl. 12), CPF n. 
163.042.332-72 (fl. 31), dependente do servidor Juscelino dos Santos, 
como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro-Substituto 
OMAR PIRES DIAS, por unanimidade de votos, em: 

I – Considerar legal o ato concessório – Ato Concessório nº 
050/DIPREV/2014, de 31.03.2014, publicado no DOE n. 2491, em 
04.07.2014 – de pensão vitalícia a Maria Suely Rocha Tavares dos Santos, 
cônjuge, CPF n. 163.042.332-72, dependente do ex-servidor Juscelino dos 
Santos, ocupante do cargo de Técnico Tributário, matrícula n. 300000862, 
do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Finanças, com 
proventos correspondentes ao valor da totalidade da remuneração do 
servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do RGPS (art. 201, da CF), acrescido de 
setenta por cento da parcela excedente a este limite, de acordo com os art. 
28, II, 30, II, 31, § 1º, 32, I, “a”, 34, I, da Lei Complementar nº 432/2008, c/c 
art. 40, §§ 7º, II e 8º, da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003, de que trata o Processo n. 2220/14560-
2013-IPERON; 

II – Determinar o registro, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea “b”, da 
Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96 e 
artigo 56, do Regimento Interno - TCE-RO; 

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao gestor do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON 
que, em função da necessidade de maior celeridade no procedimento 
adotado para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os 
proventos serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas 
na folha de pagamento dos inativos e pensionistas; 
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IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON, ficando registrado 
que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no 
sítio deste Tribunal de Contas (tce.ro.gov.br); e 

V – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e 
regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de 
Contas. 

Participaram do julgamento o Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA 
SILVA; os Conselheiros-Substitutos OMAR PIRES DIAS (Relator) e 
FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA; o Conselheiro Presidente 
BENEDITO ANTONIO ALVES; a Procuradora do Ministério Público de 
Contas, YVONETE FONTINELLE DE MELO. 

Porto Velho, terça-feira, 16 de maio de 2017. 

Assinado eletronicamente 
OMAR PIRES DIAS 
Conselheiro-Substituto Relator 
 
Assinado eletronicamente 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
 Conselheiro Presidente da Primeira Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC1-TC 00819/17 

 PROCESSO: 4489/2016 – TCE-RO 
CATEGORIA: Ato de Pessoal 
SUBCATEGORIA: Reserva Remunerada 
ASSUNTO: Reserva Remunerada 
JURISDICIONADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia - Iperon 
INTERESSADO: João Domingos da Silva 
CPF n. 324.483.761-15 
RESPONSÁVEL: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira – Presidente 
do Iperon 
CPF n. 341.252.482-49 
ADVOGADOS: Sem Advogados 
RELATOR: OMAR PIRES DIAS 
GRUPO: I (artigo 170, § 4º, I, RITCRO) 
SESSÃO: 8ª – 16 de maio de 2017 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATO DE 
PESSOAL. ATO SUJEITO A REGISTRO. POLICIAL MILITAR. RESERVA 
REMUNERADA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E TEMPO NA CARREIRA. 
PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 42, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, 
C/C OS ARTIGOS 50, IV, “H”, 92, I E 93, I, TODOS DO DECRETO-LEI N° 
09-A/82, C/C OS ARTIGOS 1°, § 1°, 8°, 27 E 29, DA LEI N° 432/2008. 

1. Policial Militar, cumpridos os tempos mínimos legais no serviço e na 
carreira, será transferido para reserva com proventos integrais. 2. 
Legalidade: Apto para registro. 3. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam do exame da 
legalidade, para fins de registro do ato concessório de reserva 
remunerada, a pedido, do policial militar João Domingos da Silva, como 
tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro-Substituto 
OMAR PIRES DIAS, por unanimidade de votos, em: 

I – Considerar legal o ato concessório – Ato Concessório de Reserva 
Remunerada n. 042/IPERON/PM/RO, de 23.3.2016, publicado no DOE n. 
75, em 27.4.2016 - do Policial Militar João Domingos da Silva, na 
graduação de 1º SGT PM RE 100039568, do quadro de pessoal militar do 
Estado de Rondônia, com proventos integrais, e paridade, com fundamento 
no art. 42, da Constituição Federal/88, c/c os artigos 50, IV, “h”, 92, I e 93, 
I, todos do Decreto-Lei n. 09-A/82, c/c os artigos 1°, § 1°, 8°, 27 e 29, da 
Lei n° 432/2008, de que tratam os processos n. 01-1505.00286-0000/2015 
e 01.2220.00211-0000/2016-IPERON; 

II – Determinar o registro, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea “b”, da 
Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96, 
e artigo 56, do Regimento Interno - TCE-RO; 

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao gestor do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon que, 
em função da necessidade de maior celeridade no procedimento adotado 
para a efetivação do registro dessas concessões nesta Corte, os proventos 
serão analisados em auditorias e inspeções a serem realizadas na folha de 
pagamento dos inativos e pensionistas; 

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Estado de Rondônia - Iperon, ficando registrado 
que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, encontra-se disponível no 
sítio deste Tribunal de Contas (tce.ro.gov.br); e 

V – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e 
regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de 
Contas. 

Participaram do julgamento o Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA 
SILVA; os Conselheiros-Substitutos OMAR PIRES DIAS (Relator) e 
FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA; o Conselheiro Presidente 
BENEDITO ANTONIO ALVES; a Procuradora do Ministério Público de 
Contas, YVONETE FONTINELLE DE MELO. 

Porto Velho, terça-feira, 16 de maio de 2017. 

Assinado eletronicamente 
OMAR PIRES DIAS 
Conselheiro-Substituto Relator 
 
Assinado eletronicamente 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
Conselheiro Presidente da Primeira Câmara 

 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00223/17 

PROCESSO:    01022/97– TCE-RO. 
SUBCATEGORIA:    Prestação de Contas 
ASSUNTO:    Prestação de Contas - EXERC. 1996. Cumprimento de 
Decisão. 
JURISDICIONADO:    Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia – IPERON 
RESPONSÁVEIS:    Odaísa Fernandes Ferreira – CPF n. 062.988.182-00 
    Maria Sílvia Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes – CPF n. 
836.667.888-15 
ADVOGADOS:    Antônio Vieira Ramos – OAB/RO n. 537-A 
Blucy Rech Borges – OAB/RO n. 4682 
    David Pinto Castiel – OAB/RO n. 1363 
Elenir Ávalo – OAB/RO n. 224-A 
    Ernandes Viana – OAB/RO n. 1357 
Francisco Resplandes Botelho – OAB/RO n. 137-A 
José Aurélio Barcelos – OAB/RO n. 108-B 
RELATOR:    PAULO CURI NETO 



5 

Porto Velho - RO DOeTCE-RO – nº 1405 ano VII terça-feira, 6 de junho  de 2017 

 

 

 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

www.tce.ro.gov.br 

 

Documento assinado eletronicamente, utilizando 

certificação digital da ICP-Brasil. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. PETIÇÃO 
SIMPLES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS 
DE DECISÃO REFORMADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 
TRIBUNAL DE CONTAS. ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA. BAIXA DE 
RESPONSABILIDADE. 

1. A eventual extensão dos efeitos de decisão reformadora proferida em 
sede de recurso de revisão ao litisconsorte não recorrente deve atender 
aos critérios constantes do art. 1005 do CPC/2015. 

2. Nos termos do art. 37, §5.º, da CFRB, são imprescritíveis as pretensões 
de ressarcimento ao erário. 

3. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória de créditos 
não tributários oriundos de multas cominadas em decisão deste Tribunal 
de Contas desborda da competência desta mesma Corte, 
consubstanciando matéria a ser arguida em sede judicial. 

4. Não obstante, tendo em vista o manifesto transcurso do prazo 
prescricional, desde a constituição definitiva do título executivo, é 
mandatório reconhecer a inutilidade da movimentação da máquina pública 
na cobrança da referida multa, a bem da economicidade e da eficiência. 

5. Baixa de responsabilidade em relação à multa imposta à peticionante. 
Manutenção da imputação dos débitos. 

6. Sobrestamento do feito para acompanhamento do cumprimento integral 
da decisão condenatória. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de cumprimento de 
decisão proferida em processo de prestação de contas do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia – IPERON, relativas ao 
exercício de 1996, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro PAULO 
CURI NETO, por unanimidade de votos, em: 

I – Baixar a responsabilidade da Senhora Maria Sílvia Fonseca Ribeiro 
Carvalho de Moraes, em relação à multa cominada no item V do Acórdão 
n. 116/99. A referida obrigação decorrente da pena de multa no valor 
histórico de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) deve ser 
afastada, em face do decurso do prazo de cinco anos desde a constituição 
definitiva do crédito, ocorrida em 21/02/2002, sem que tenha havido o 
ajuizamento da correspondente ação de execução; 

II – Dar ciência deste Acórdão, via Diário Oficial eletrônico do Tribunal de 
Contas, à responsável, informando-a que o Voto e o Parecer Ministerial, 
em seu inteiro teor, estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico 
www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade ambiental; 

III – Sobrestar os autos no Departamento de Acompanhamento de 
Decisões – DEAD para o acompanhamento do cumprimento integral da 
decisão, tendo em vista a ausência de comprovação do ajuizamento das 
ações de execução relativas aos débitos imputados a Maria Sílvia Fonseca 
Ribeiro Carvalho de Moraes, nos termos do Despacho de fl. 1110; e 

IV – Arquivar os presentes autos, depois de adotadas as medidas 
pertinentes. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros VALDIVINO 
CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, PAULO CURI 
NETO (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA e 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES; o Conselheiro Presidente EDILSON DE 
SOUSA SILVA; o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 
ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. O Conselheiro JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO declarou-se suspeito, nos termos do 
artigo 145 do Código de Processo Civil 

  Porto Velho/RO, 18 de maio de 2017. 

(assinado eletronicamente)     
PAULO CURI NETO                            
Conselheiro Relator     
Mat. 450     
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente     
Mat. 299 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO Nº: 1.823/1994 
ASSUNTO: Denúncia – multa cominada no item II do Acórdão nº 
294/1996-Pleno 
INTERESSADO: José Carlos de Siqueira Amazonas 
RELATOR: Conselheiro Paulo Curi Neto 

DM-GCPCN-TC 00145/2017 

Denúncia. Multa cominada no item II do Acórdão nº 294/1996-Pleno. 
Pagamento em juízo da CDA nº 20050200000098 pelo interessado. 
Obrigação satisfeita (art. 924, II do NCPC). Quitação Concedida.  

Trata-se de Denúncia de irregularidades nas Centrais Elétricas de 
Rondônia - CERON, que culminou no Acórdão nº 294/1996 proferido pelo 
Pleno (fls. 329/331). Na ocasião, este Tribunal de Contas responsabilizou 
vários jurisdicionados, dentre eles, o Sr. José Carlos de Siqueira 
Amazonas, que suportou a imputação de multa do item II. 

A Procuradoria Geral do Estado junto ao Tribunal de Contas, em 8/3/2017, 
por meio do Ofício nº 543/2017/PGE/PGETC (fls. 423/425), noticiou que o 
Poder Judiciário, na ação de cobrança da multa acima mencionada 
(Processo nº 0106068-75.2066.8.22.0001), após proceder ao bloqueio 
judicial e a liberação dos valores à Fazenda Pública, considerou satisfeita a 
obrigação e extinguiu o referido feito, nos termos do art. 924, inciso I, do 
NCPC. Eis o teor do citado documento: 

“[...] 

1. Em 10/03/2005, o Estado de Rondônia ajuizou Ação de Execução Fiscal 
em face do Sr. José Carlos de Siqueira Amazonas para cobrança da CDA 
n. 20050200000098, referente ao item II do Acórdão n. 294/96, prolatado 
nos autos do Proc. n. 1823/1994/TCE-RO. 

2. Devidamente citado, o Executado quedou-se inerte, razão pela 

qual, em 08/03/2010, o Estado de Rondônia requereu a penhora online em 
suas contas, através do sistema BACENJUD; 

3. Em 13/04/2010, o Juízo da 1° Vara de Execuções Fiscais desta 

Capital efetivou o bloqueio requerido pelo Exequente, tendo a penhora 
recaído sobre a totalidade do débito; 

4. Registre-se que, à época da constrição, o saldo devedor era 

equivalente a R$ 2.859,96 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e 
noventa e seis centavos), incluindo, inclusive, os acréscimos legais; 
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5. Todavia, para levantar os valores, era necessária, primeiramente, a 
intimação do Executado da penhora, o que só veio ocorrer em 20/10/2015, 
devido à morosidade do Juízo deprecado em cumprir a precatória; 

6. O levantamento dos valores, por sua vez, ocorreu apenas em 

16/06/2016, data em que o saldo devedor atualizado já era bem maior do 
que o montante da data do bloqueio judicial; 

7. Após a vinculação dos valores levantados ao saldo devedor da 

CDA, sobreveio sentença extinguindo a Execução Fiscal n. 0106068- 
75.2006.8.22.0001, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC ; 

8. Tais esclarecimentos são necessários porque o conta corrente 

em anexo - em que pese contenha o registro de pagamento equivalente a 
R$ 3.879,11 (três mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos) - 
demonstra haver um "suposto" saldo devedor remanescente equivalente a 
R$ 2.240,88 (dois mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos); 

9. Entretanto, trata-se apenas de um equívoco no momento de se 

proceder à vinculação, que não levou em conta o valor atualizado da dívida 
à época do bloqueio judicial, o que, evidentemente, liquidaria o débito da 
CDA; 

10. Em anexo, segue a documentação comprobatória dos fatos 

acima mencionados”. 

Diante da opção do Ministério Público de Contas em não se manifestar 
quanto aos Pedidos de Quitação de Débitos e Multas, nos termos do 
Provimento nº 03/2013, bem como da ausência de postulação em sentido 
contrário, o presente feito não lhe foi encaminhado. 

É o relato necessário.  

Pois bem. A princípio, cumpre salientar que o presente feito não será 
submetido ao colegiado deste Tribunal de Contas, em atenção ao artigo 35 
do Regimento Interno, alterado pela Resolução nº 105/TCE-RO/2012. 

A discussão, no caso, refere-se tão somente à sanção de multa imposta no 
item II, no valor originário de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais), 
do Acórdão nº 294/96-Pleno, que foi imputada ao Sr. José Carlos de 
Siqueira Amazonas. 

Depreende-se dos presentes autos que a cobrança judicial promovida pela 
Fazenda Pública Estadual, a fim de perseguir a dívida oriunda da pena 
pecuniária acima mencionada (objeto da CDA nº 20050200000098), restou 
extinta, em decorrência do reconhecimento pelo Poder Judiciário do 
cumprimento da obrigação, na forma do art. 924, inciso II, do NCPC (fl. 
425), razão pela qual não há como divergir do adimplemento da dívida em 
tela. 

Assim, diante da comprovação de que o requerente, no tocante à multa 
cominada no item II, cumpriu o referido decisum, impositiva a concessão 
da quitação.  

Por outro lado, com relação ao débito (item I) e à multa aplicada ao Sr. 
Walfredo Henrique Mariano Lessa no item II do Acórdão em tela, verifica-
se que a PGE não juntou aos autos documentos que pudessem esclarecer 
se houve ou não o atendimento integral do referido decisum. 

Diante disso, faz-se necessário que o Departamento de Acompanhamento 
de Decisões – DEAD adote as medidas necessárias a fim de obter 

esclarecimentos junto à procuradoria competente acerca das situações 
pendentes.  

Em face do exposto, DECIDO: 

I – Conceder Quitação ao Sr. Sr. José Carlos de Siqueira Amazonas, da 
multa consignada no item II do Acórdão nº 294/96-Pleno, com fulcro no 
artigo 26 da Lei Complementar nº 154/96; 

II – Dar ciência do teor desta decisão ao mencionado jurisdicionado, via 
Diário Oficial, bem como, via ofício, ao Ministério Público de Contas, 
ficando registrado que o seu inteiro teor está disponível no sítio eletrônico 
deste Tribunal (www.tce.ro.gov.br); e 

III – Remeter este processo ao Departamento do Pleno para que registre a 
quitação realizada pelo Sr. José Carlos de Siqueira Amazonas, em relação 
à multa constante do item II do Acórdão nº 294/96-Pleno e, em seguida, ao 
Departamento de Acompanhamento de Decisões-DEAD a fim do seu 
prosseguimento, tendo em vista a existência de pendência quanto ao 
cumprimento do referido decisum (itens I e II, débito e sanção pecuniária 
aplicada ao senhor Walfredo Henrique Mariano Lessa) . 

Porto Velho, 5 de junho de 2017. 

Paulo Curi Neto 
Conselheiro  

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 0810/2010-TCRO 
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado Rondônia – Iperon 
NATUREZA: Registro de Ato de Pessoal 
ASSUNTO: Pensão 
INTERESSADOS: 
Susan Kelly Coelho Caetano - cônjuge 
CPF n. 839.540.742-49 
Arthur Rodnelly Coelho Caetano – filho 
Victor Gabryel Coelho Caetano – filho 
INSTITUIDOR: Nino Rodnelly Pierre Caetano  
Cargo: Cabo PM  
RELATOR: Omar Pires Dias – Conselheiro-Substituto 

Pensão. Policial Militar. Vitalícia e temporária. Segurado do RPPS. Morte 
em atividade. Proventos: remuneração do cargo. Paridade. 
Fundamentação inadequada. Necessidade de retificação do ato. 

DECISÃO N. 0086/2017-GCSOPD  

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de 
pensão vitalícia de Susan Kelly Coelho Caetano, na qualidade de cônjuge, 
e temporária à Arthur Rodnelly Coelho Caetano e Victor Gabryel Coelho 
Caetano , filhos do Cabo Policial Militar Nino Rodnelly Pierre Caetano, RE 
10009270-7, do quadro efetivo da Polícia Militar do Estado de Rondônia, 
falecido em atividade a 3.10.2008, no percentual de 33,33% para cada 
beneficiário, com fundamento nos artigos 28, I, 30, II, 32, I e II, “a”; 34, II, 
da Lei Complementar Estadual n. 432/2008, combinado com o artigo 40, 
§§2º, 3º, 7º, II e §8º da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003. 

2. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, em relatório técnico , indicou 
que a fundamentação legal do ato concessório encontra-se inadequada. 
Por essa razão, sugeriu a retificação do ato.  

3. Assim, vieram os autos. Decido. 

4. Trata-se de pensão concedida aos dependentes legais do Policial Militar 
Nino Rodnelly Pierre Caetano em caráter vitalício e temporário, mediante o 
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processo n. 2220/01252/2008, decorrente de falecimento do Militar em 
atividade. 

5. O ato concessório – Ato n. 345/DIPREV/09, publicado no DOE n. 1394, 
de 22.12.2009, retificado pelo Ato n. 034/DIPREV, publicado no DOE n. 
1930, de 7.3.2012 –, fundamentou a concessão do benefício nos artigos 
28, inciso I, 30, inciso II, 32, incisos I e II, alínea “a” e 34, inciso II, da Lei 
Complementar Estadual n. 432/2008, combinado com o artigo 40, §§2º, 3º, 
7º, inciso II e §8º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 41/2003, no entanto, o ato deverá ser embasado no artigo 
42, § 2º da Constituição Federal, com redação da Emenda n. 41/2003, 
artigos 28, inciso I, 32, inciso I, alínea “a”, e inciso II, alínea “a”, 33, 34, 
incisos I, II e III, 38 e 91 da Lei Complementar n. 432/2008, e artigo 45 da 
Lei Estadual n. 1.063/2002. 

6. Com efeito, considero imperiosa a retificação do ato concessório com 
relação a fundamentação legal, assim como, para que passe a constar que 
o benefício será atualizado na mesma data e proporção dos vencimentos 
dos militares do Estado de Rondônia em atividade. 

7. Isso posto, decido fixar o prazo de trinta (30) dias, contados da ciência 
do teor desta Decisão, com fundamento no RITCRO, artigo 97, I, c, para 
que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado adote as 
seguintes providências:  

a) Retifique ato concessório de pensão – Ato n. 345/DIPREV/09, publicado 
no DOE n. 1394, de 22.12.2009, retificado pelo Ato n. 034/DIPREV, 
publicado no DOE n. 1930, de 7.3.2012, passando a constar o artigo 42, § 
2º, da Constituição Federal, combinado com os artigos 28, inciso I, 32, 
inciso I, alínea “a”, e inciso II, alínea “a”, 33, 34, incisos I, II e III, 38 e 91 da 
Lei Complementar n. 432/2008, e artigo 45 da Lei Estadual n. 1.063/2002. 

b) Retifique o item 02 do ato para assegurar que a pensão devida aos 
dependentes do militar corresponderá à totalidade da remuneração deste, 
antes de seu falecimento, e será reajustada sempre que ocorrer 
modificação na remuneração do Militar do Estado da ativa. 

c) Encaminhe a esta Corte de Contas o ato retificado, acompanhado da 
comprovação de sua publicação no órgão oficial. 

8. Ao Assistente de Gabinete: 

a) Promova todos os atos processuais objetivando oficiar o órgão 
previdenciário;  

b) Publique a decisão, na forma regimental; e 

c) Sobreste os autos neste gabinete, até o cumprimento da decisão. 

Gabinete do Relator, 29 de maio de 2017. 

Omar Pires Dias 
Conselheiro-Substituto 
Relator 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 0810/2010-TCRO 
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado Rondônia – Iperon 
NATUREZA: Registro de Ato de Pessoal 
ASSUNTO: Pensão 
INTERESSADOS: 
Susan Kelly Coelho Caetano - cônjuge 
CPF n. 839.540.742-49 
Arthur Rodnelly Coelho Caetano – filho 
Victor Gabryel Coelho Caetano – filho 

INSTITUIDOR: Nino Rodnelly Pierre Caetano  
Cargo: Cabo PM  
RELATOR: Omar Pires Dias – Conselheiro-Substituto 

Pensão. Policial Militar. Vitalícia e temporária. Segurado do RPPS. Morte 
em atividade. Proventos: remuneração do cargo. Paridade. 
Fundamentação inadequada. Necessidade de retificação do ato. 

DECISÃO N. 0086/2017-GCSOPD  

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de 
pensão vitalícia de Susan Kelly Coelho Caetano, na qualidade de cônjuge, 
e temporária à Arthur Rodnelly Coelho Caetano e Victor Gabryel Coelho 
Caetano , filhos do Cabo Policial Militar Nino Rodnelly Pierre Caetano, RE 
10009270-7, do quadro efetivo da Polícia Militar do Estado de Rondônia, 
falecido em atividade a 3.10.2008, no percentual de 33,33% para cada 
beneficiário, com fundamento nos artigos 28, I, 30, II, 32, I e II, “a”; 34, II, 
da Lei Complementar Estadual n. 432/2008, combinado com o artigo 40, 
§§2º, 3º, 7º, II e §8º da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional n. 41/2003. 

2. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, em relatório técnico , indicou 
que a fundamentação legal do ato concessório encontra-se inadequada. 
Por essa razão, sugeriu a retificação do ato.  

3. Assim, vieram os autos. Decido. 

4. Trata-se de pensão concedida aos dependentes legais do Policial Militar 
Nino Rodnelly Pierre Caetano em caráter vitalício e temporário, mediante o 
processo n. 2220/01252/2008, decorrente de falecimento do Militar em 
atividade. 

5. O ato concessório – Ato n. 345/DIPREV/09, publicado no DOE n. 1394, 
de 22.12.2009, retificado pelo Ato n. 034/DIPREV, publicado no DOE n. 
1930, de 7.3.2012 –, fundamentou a concessão do benefício nos artigos 
28, inciso I, 30, inciso II, 32, incisos I e II, alínea “a” e 34, inciso II, da Lei 
Complementar Estadual n. 432/2008, combinado com o artigo 40, §§2º, 3º, 
7º, inciso II e §8º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 41/2003, no entanto, o ato deverá ser embasado no artigo 
42, § 2º da Constituição Federal, com redação da Emenda n. 41/2003, 
artigos 28, inciso I, 32, inciso I, alínea “a”, e inciso II, alínea “a”, 33, 34, 
incisos I, II e III, 38 e 91 da Lei Complementar n. 432/2008, e artigo 45 da 
Lei Estadual n. 1.063/2002. 

6. Com efeito, considero imperiosa a retificação do ato concessório com 
relação a fundamentação legal, assim como, para que passe a constar que 
o benefício será atualizado na mesma data e proporção dos vencimentos 
dos militares do Estado de Rondônia em atividade. 

7. Isso posto, decido fixar o prazo de trinta (30) dias, contados da ciência 
do teor desta Decisão, com fundamento no RITCRO, artigo 97, I, c, para 
que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado adote as 
seguintes providências:  

a) Retifique ato concessório de pensão – Ato n. 345/DIPREV/09, publicado 
no DOE n. 1394, de 22.12.2009, retificado pelo Ato n. 034/DIPREV, 
publicado no DOE n. 1930, de 7.3.2012, passando a constar o artigo 42, § 
2º, da Constituição Federal, combinado com os artigos 28, inciso I, 32, 
inciso I, alínea “a”, e inciso II, alínea “a”, 33, 34, incisos I, II e III, 38 e 91 da 
Lei Complementar n. 432/2008, e artigo 45 da Lei Estadual n. 1.063/2002. 

b) Retifique o item 02 do ato para assegurar que a pensão devida aos 
dependentes do militar corresponderá à totalidade da remuneração deste, 
antes de seu falecimento, e será reajustada sempre que ocorrer 
modificação na remuneração do Militar do Estado da ativa. 

c) Encaminhe a esta Corte de Contas o ato retificado, acompanhado da 
comprovação de sua publicação no órgão oficial. 
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8. Ao Assistente de Gabinete: 

a) Promova todos os atos processuais objetivando oficiar o órgão 
previdenciário;  

b) Publique a decisão, na forma regimental; e 

c) Sobreste os autos neste gabinete, até o cumprimento da decisão. 

Gabinete do Relator, 29 de maio de 2017. 

Omar Pires Dias 
Conselheiro-Substituto 
Relator 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 4097/2009-TCRO 
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
Rondônia – Iperon 
NATUREZA: Registro de Ato de Pessoal 
ASSUNTO: Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição  
INTERESSADO: 
José Roberto Souto de Lucena 
CPF n. 473.275.378-72 
RELATOR: Omar Pires Dias 
Conselheiro-Substituto 

DECISÃO N. 0088/2017-GCSOPD  

1. Trata-se de prorrogação de prazo requerida pela Presidente do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia para 
cumprimento da Decisão n. 065/2017-GCSOPD, publicada no DOe-TCRO 
n. 1380, de 28.4.2017. 

2. A determinação de reinstrução do procedimento objetivou a retificação 
do ato concessório – Ato n. 0107/2009-DRH/GP/ALE, publicado no DOE n. 
87, de 15.10.2009 –, que trata da aposentadoria voluntária por tempo de 
contribuição do servidor José Roberto Souto de Lucena, no cargo de 
Auxiliar Administrativo, matrícula n. 100000240, para fazer constar a 
referência em que se encontrava o servidor e o fundamento no artigo 6º, 
incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional n. 41, combinado com o 
artigo 2º da Emenda Constitucional n. 47; Promova a expedição conjunta 
do ato de inativação, em cumprimento ao artigo 56 da Lei Complementar 
Estadual 432/2008; a retificação da planilha de proventos, com vistas a 
demonstrar o cálculo com base nos valores correspondentes à classe e 
referência em que se encontrava o servidor na data do ato e o envio de 
cópia do ato retificador e comprovante de sua publicação oficial, bem como 
da planilha de proventos, para fim análise da legalidade e registro, na 
forma que dispõe o art. 71, III, da Constituição Federal. 

3. Entendeu a Presidente do Instituto que o prazo não foi suficiente para o 
atendimento das determinações, conforme expôs no Ofício n. 
1050/GAB/IPERON, de 18.5.2017 (protocolo n. 06380/17, de 18.5.2017). 

4. Dessa forma, foi solicitada dilação de prazo de vinte (20) dias, para que 
sejam sanadas todas as providências elencadas na decisão alhures 
mencionada.  

5. Nesse sentido, tenho que o pedido de prorrogação do prazo deve ser 
conhecido, por atender os requisitos de admissibilidade: ausência de 
vedação legal, legitimidade e interesse.  

Decido  

6. Defiro a prorrogação do prazo, por vinte (20) dias a partir da publicação 
desta decisão. 

7. Determino ao Assistente de Gabinete o cumprimento das formalidades 
legais e regimentais, visando a ciência, via publicação desta decisão no 
DOe-TCRO. 

Gabinete do Relator, 31 de maio de 2017. 

Omar Pires Dias 
Conselheiro-Substituto 
Relator 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 0957/2011-TCRO 
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
Rondônia – Iperon 
NATUREZA: Registro de Ato de Pessoal 
ASSUNTO: Reforma  
INTERESSADO: 
Reginaldo Oliveira Marques 
CPF n. 203.865.672-04 
RELATOR: Omar Pires Dias 
Conselheiro-Substituto 

DECISÃO N. 0089/2017-GCSOPD  

1. Trata-se de prorrogação de prazo requerida pela Presidente do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia para 
cumprimento da Decisão n. 059/2017-GCSOPD, publicada no DOe-TCRO 
n. 1380, de 28.4.2017. 

2. A determinação de reinstrução do procedimento objetivou a expedição 
de ato de reforma em conjunto com representante da instituição da carreira 
do militar Reginaldo Oliveira Marques, ocupante do cargo de Cabo da 
Policial Militar, matrícula n. 100055550, com fundamento no artigo 42, § 1º, 
da Constituição Federal, nos artigos 96, II, 99 e 100 do Decreto-Lei n. 09-
A/82, e artigo 27, § 2º, da Lei 1063/2002, em cumprimento ao artigo 56 da 
Lei Complementar Estadual 432/2008; e envio a esta Corte de Contas 
comprovante da publicação do ato. 

3. Entendeu a Presidente do Instituto que o prazo não foi suficiente para o 
atendimento das determinações, conforme expôs no Ofício n. 
1027/GAB/IPERON, de 17.5.2017 (protocolo n. 06328/17, de 17.5.2017). 

4. Dessa forma, foi solicitada dilação de prazo de trinta (30) dias, para que 
sejam sanadas todas as providências elencadas na decisão alhures 
mencionada.  

5. Nesse sentido, tenho que o pedido de prorrogação do prazo deve ser 
conhecido, por atender os requisitos de admissibilidade: ausência de 
vedação legal, legitimidade e interesse.  

Decido  

6. Defiro a prorrogação do prazo, por trinta (30) dias a partir da publicação 
desta decisão. 

7. Determino ao Assistente de Gabinete o cumprimento das formalidades 
legais e regimentais, visando a ciência, via publicação desta decisão no 
DOe-TCRO. 

Gabinete do Relator, 31 de maio de 2017. 
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Omar Pires Dias 
Conselheiro-Substituto 
Relator 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 3144/2009-TCRO 
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
Rondônia – Iperon 
NATUREZA: Registro de Ato de Pessoal 
ASSUNTO: Aposentadoria por tempo de contribuição  
INTERESSADO: 
Valdir Muza Duarte 
CPF n. 209.417.579-00 
RELATOR: Omar Pires Dias 
Conselheiro-Substituto 

DECISÃO N. 0090/2017-GCSOPD 

1. Trata-se de prorrogação de prazo requerida pela Presidente do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia para 
cumprimento da Decisão n. 069/2017-GCSOPD, publicada no DOe-TCRO 
n. 1385, de 8.5.2017. 

2. A determinação de reinstrução do procedimento objetivou a juntada da 
Certidão de Tempo de Contribuição do INSS referente aos períodos de 
março/1970 a abril/1977 – atividade rural de lavrador - e o reconhecimento 
judicial de 03 anos e 08 meses, utilizados para a concessão do benefício, 
sem a qual o interessado não fará jus à aposentadoria voluntária, entre 
outras providências. 

3. Entendeu a Presidente do Instituto que o prazo não foi suficiente para o 
atendimento das determinações, conforme expôs no Ofício n. 
1025/GAB/IPERON, de 17.5.2017 (protocolo n. 06327/17, de 17.5.2017). 

4. Dessa forma, foi solicitada dilação de prazo de trinta (30) dias, para que 
sejam sanadas todas as providências elencadas na decisão alhures 
mencionada.  

5. Nesse sentido, tenho que o pedido de prorrogação do prazo deve ser 
conhecido, por atender os requisitos de admissibilidade: ausência de 
vedação legal, legitimidade e interesse.  

Decido  

6. Defiro a prorrogação do prazo, por trinta (30) dias a partir da publicação 
desta decisão. 

7. Determino ao Assistente de Gabinete o cumprimento das formalidades 
legais e regimentais, visando a ciência, via publicação desta decisão no 
DOe-TCRO. 

Gabinete do Relator, 31 de maio de 2017. 

Omar Pires Dias 
Conselheiro-Substituto 
Relator 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 01177/2015. 
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Rondônia – IPERON. 
NATUREZA: Registro de Ato de Pessoal. 
ASSUNTO: Aposentadoria voluntária.  

INTERESSADO: José Carlos Vitachi. 
CPF n. 115.467.279-49.  
RELATOR: Omar Pires Dias. 
Conselheiro-substituto. 

DECISÃO N. 0091/2017-GCSOPD  

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão inicial 
de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição do servidor 
José Carlos Vitachi, no cargo de Procurador de Justiça, do Quadro de 
Pessoal do Ministério Público do Estado de Rondônia, matrícula n. 2021-4, 
com fundamento no artigo 40, §1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição 
Federal/88 e Lei Complementar Previdenciária n. 432/2008. 

2. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, em análise exordial , 
concluiu que o senhor José Carlos Vitachi faz jus à concessão de 
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com proventos 
integrais, paridade e extensão de vantagens, nos termos dos artigos 129, 
§4º e 93, inciso VI, da Constituição Federal/88, em sua redação original, 
c/c o artigo 3º da Emenda Constitucional n. 20/1998. No entanto, indicou 
que o Ato Concessório foi inadequadamente fundamentado no artigo 40, 
§1º, inciso III, “a”, da Constituição Federal/88 e Lei Complementar 
Previdenciária n. 432/2008, motivo pelo qual sugeriu a sua retificação.  

3. Assim é como os autos se apresentam. Decido. 

4. Tenho que o processo que trata da concessão de aposentadoria em 
favor do servidor José Carlos Vitachi, no cargo de Promotor de Justiça, nos 
moldes em que se mostra, deve retornar à origem para adequação da 
fundamentação à forma de cálculo dos proventos e consequente 
retificação que o caso compelir. 

5. A inativação se deu nos termos da alínea “a” inciso III do §1º do artigo 
40 da Constituição Federal/88, que determina por base a média aritmética 
de 80% das maiores contribuições, na forma da Lei n. 10.887/2004, e 
reajustes no mesmo índice e data aplicados pelo RGPS. No entanto, os 
valores estão sendo pagos com base na remuneração do cargo efetivo e 
com paridade. Noutro dizer, a fundamentação do ato e a forma de cálculo 
dos proventos são dissonantes. Nesse sentido, reside a inadequação do 
ato.  

6. A despeito de a fundamentação do ato exigir os cálculos dos proventos 
com base na média aritmética e sem paridade, a Planilha de Proventos 
evidencia que o cálculo tem como base os vencimentos percebidos no 
cargo efetivo e consigna os reajustes na mesma data e proporção que se 
modificar a remuneração dos servidores ativos, como prevê a Lei n. 8.625, 
de 12 de fevereiro de 1993, in verbis: 

Art. 55. Os proventos da aposentadoria, que corresponderão à totalidade 
dos vencimentos percebidos no serviço ativo, a qualquer título, serão 
revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, sendo 
também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos àqueles, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria. 

7. No mesmo sentido, assegurou a Lei Complementar n. 432/2008, in 
verbis: 

Art. 63. Para as aposentadorias de que trata o art. 46 e 48, bem como, as 
pensões delas decorrentes, será assegurado o reajustamento, na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e 
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente 
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na 
forma da lei, observado o limite disposto no art. 37, XI da Constituição 
Federal, excetuados aqueles de natureza indenizatória. 
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8. Em razão disso, a fim de ajustar os comandos que fundamentaram o ato 
com a forma de pagamento dos proventos, considero razoável determinar 
a retificação do ato concessório de aposentadoria em questão. 

9. Isso posto, decido fixar o prazo de trinta (30) dias, contados da ciência 
do teor desta Decisão, para que o Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Estado de Rondônia adote as seguintes providências:  

a) Retifique o Ato Concessório de Aposentadoria n. 001/IPERON/MP-RO, 
de 6.2.2015, publicado no DOE n. 2.644, de 20.2.2015, que trata da 
aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição em favor do 
servidor José Carlos Vitachi, no cargo de Procurador de Justiça, do Quadro 
de Pessoal do Ministério Público do Estado de Rondônia, matrícula n. 
2021-4, para fazer constar o fundamento nos artigos 129, §4º e 93, inciso 
VI, da Constituição Federal/88, combinado com o artigo 3º da Emenda 
Constitucional n. 20/1998 e Lei Complementar n. 432/2008. 

b) Encaminhe a esta Corte de Contas o ato retificado, acompanhado da 
comprovação de sua publicação no diário oficial. 

10. Ao Assistente de Gabinete: 

a) Promova todos os atos processuais objetivando oficiar o órgão de 
origem. 

b) Publique a Decisão, na forma regimental. 

Gabinete do Relator, 31 de maio de 2017. 

(assinado eletronicamente) 
OMAR PIRES DIAS 
CONSELHEIRO SUBSTITUTO 
Matrícula 468 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 2793/2012 – TCE/RO. 
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado Rondônia – IPERON. 
NATUREZA: Registro de Ato de Pessoal. 
ASSUNTO: Pensão. 
INTERESSADA: 
Ivone Vieira Lucena – genitora. 
CPF n. 650.977.001-63. 
INSTITUIDOR: Sérgio Lucena. 
Cargo: Policial Militar 3ª Classe.  
RELATOR: Omar Pires Dias  
Conselheiro-Substituto. 

Pensão. Policial Militar. Vitalícia. Segurado do RPPS. Morte em atividade. 
Proventos: remuneração do cargo. Paridade. Fundamentação inadequada. 
Necessidade de retificação do ato. 

DECISÃO N. 0092/2017-GCSOPD  

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de 
pensão vitalícia em favor da senhora Ivone Vieira Lucena, na qualidade de 
genitora do Policial Militar 3ª Classe, Sérgio Lucena, RE 07997-1, do 
quadro efetivo da Polícia Militar do Estado de Rondônia, falecido em 
atividade a 13.7.2008, no percentual de 100%, com fundamento nos 
artigos 28, III, 30, II, 32, I, ‘’a’’ e 34, I, da Lei Complementar Estadual n. 
432/2008, combinado com o artigo 40, §7º, II e §8º da Constituição 
Federal/88, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003. 

2. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, em análise exordial , indicou 
que a fundamentação legal do ato concessório encontra-se inadequada. 
Por essa razão, sugeriu a retificação do ato.  

3. Ausente a manifestação escrita do Ministério Público de Contas, visto se 
tratar de ato de pensão cujos benefícios não ultrapassam o limite de dois 
(2) salários mínimos, em conformidade com o Provimento n. 001/2011-
MPC, que, nos termos previstos no artigo 80, II, da LOTCRO, lastreia sua 
atuação oral na sessão do colegiado. 

4. Assim, vieram os autos. Decido. 

5. Trata-se de pensão concedida à dependente legal do Policial Militar 
Sérgio Lucena em caráter vitalício, mediante o processo n. 2793/2012, 
decorrente de falecimento do Militar em atividade. 

6. O Ato Concessório n. 054/DIPREV/2012 (fl. 92), publicado no Diário 
Oficial do Estado de Rondônia n. 1.934, de 13.3.2012 (fl. 93), fundamentou 
a concessão do benefício nos artigos 28, III, 30, II, 32, I, ‘’a’’ e 34, I, da Lei 
Complementar Estadual n. 432/2008, combinado com o artigo 40, §7º, II e 
§8º da Constituição Federal/88, com redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 41/2003. No entanto, o ato deverá ser embasado no 
artigo 42, §2º, da Constituição Federal/88, com redação da Emenda 
Constitucional n. 41/2003, c/c os artigos 28, inciso I, 32, inciso I, alínea “b”, 
33, 34, 38 e 91 da Lei Complementar n. 432/2008, c/c o artigo 45 da Lei 
Estadual n. 1.063/2002. 

7. Com efeito, considero imperiosa a retificação do ato concessório com 
relação a fundamentação legal, assim como para que passe a constar que 
o benefício será atualizado na mesma data e proporção dos vencimentos 
dos militares do Estado de Rondônia em atividade. 

8. Isto posto, decido fixar o prazo de trinta (30) dias, contados da ciência 
do teor desta Decisão, com fundamento no RITCRO, artigo 97, I, c, para 
que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – IPERON, adote as seguintes providências:  

a) Retifique o Ato Concessório de Pensão n. 054/DIPREV/2012 (fl. 92), 
publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n. 1.934, de 13.3.2012 
(fl. 93), passando a constar o artigo 42, §2º, da Constituição Federal/88, 
com redação da Emenda Constitucional n. 41/2003, c/c os artigos 28, 
inciso I, 32, inciso I, alínea “b”, 33, 34, 38 e 91 da Lei Complementar n. 
432/2008, c/c o artigo 45 da Lei Estadual n. 1.063/2002. 

b) Retifique o item 02 do ato para assegurar que a pensão devida aos 
dependentes do militar corresponderá à totalidade da remuneração deste, 
antes de seu falecimento, e será reajustada sempre que ocorrer 
modificação na remuneração do militar do Estado da ativa (paridade). 

c) Encaminhe a esta Corte de Contas o ato retificado, acompanhado da 
comprovação de sua publicação no órgão oficial. 

9. Ao Assistente de Gabinete: 

a) Promova todos os atos processuais objetivando oficiar o órgão 
previdenciário;  

b) Publique a Decisão, na forma regimental; e 

c) Sobreste os autos neste Gabinete até o cumprimento da decisão. 

Gabinete do Relator, 5 de junho de 2017.  

Omar Pires Dias 
Conselheiro-Substituto 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 2356/2012-TCE/RO. 
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UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Estado de Rondônia – IPERON. 
ÓRGÃO DE ORIGEM: Secretaria de Educação do Estado de Rondônia – 
SEDUC/RO. 
NATUREZA: Registro de Ato de Pessoal. 
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição. 
INTERESSADA: Maria Laura de Menezes 
CPF n. 307.113.806-78. 
RELATOR: Omar Pires Dias 
Conselheiro Substituto. 

DECISÃO N. 0093/2017-GCSOPD  

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão inicial 
de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição da servidora 
Maria Laura de Menezes, no cargo de Professora, Nível III, Referência ‘’1’’, 
com carga horária de 40 horas semanais, matrícula n. 300015709, 
pertencente ao Quadro de Pessoal do Estado de Rondônia, com proventos 
integrais, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional n. 
41/2003, combinado com os artigos 24 e parágrafos, 46 e 63 da Lei 
Complementar Estadual Previdenciária n. 432/2008. 

2. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal concluiu pela existência de 
divergências quanto ao tempo de contribuição utilizado para embasar o ato 
de aposentadoria da servidora Maria Laura de Menezes. Diante disso, 
sugeriu a notificação da interessada para que haja o encaminhamento de 
documentos comprobatórios a fim de atestar o desempenho em atividade 
de magistério durante o período de 1º.2.1976 a 2.10.182 (Secretaria de 
Educação do Município de Mesquita/MG) e 8.10.1982 a 31.1.1985 
(Secretaria de Educação do Município de Ipatinga/MG) para assim 
demonstrar que a interessada alcançou o direito de aposentar-se de 
acordo com os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no 
artigo 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003, com proventos calculados 
com base na última remuneração do cargo efetivo e com paridade (fl. 114). 

3. Ausente a manifestação escrita do Ministério Público de Contas, visto se 
tratar de ato de aposentadoria cujos benefícios não ultrapassam o limite de 
2 (dois) salários mínimos, em conformidade com o Provimento n. 
001/2011-MPC, que, nos termos previstos no artigo 80, II, da LOTCRO, 
lastreia sua atuação oral na sessão do colegiado. 

4. Assim é como os autos se apresentam. Decido. 

5. Tenho que o processo que trata da concessão de aposentadoria 
voluntária por idade e tempo de contribuição da servidora Maria Laura de 
Menezes, nos moldes em que se mostra, deve retornar à origem para 
esclarecimentos e comprovação mediante documento hábil, acerca do 
exercício exclusivo na função de magistério na educação infantil, ensino 
fundamental ou médio, para confrontar os períodos que constam na 
Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição laborados na Secretaria de 
Educação do Município de Mesquita/MG e na Secretaria de Educação do 
Município de Ipatinga/MG, perfazendo o total de 26 anos e 9 dias (fl. 95 - 
verso).  

6. A Decisão Preliminar é medida que se impõe pelas seguintes razões. 

7. A inativação se deu nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional n. 
41/2003, combinado com os artigos 24 e parágrafos, 46 e 63 da Lei 
Complementar Estadual Previdenciária n. 432/2008, com a redução de 
cinco anos no tempo de contribuição e na idade, nos moldes dispostos no 
§5º do art. 40 da Constituição Federal/88. Ocorre que, para ter reduzido 
em cinco anos a idade e o tempo de contribuição, exige-se comprovação 
do exercício exclusivo nas funções de magistério na educação infantil, 
ensino fundamental ou médio. No entanto, no caso da servidora, de fato, 
está comprovado somente o tempo laborado no Estado de Rondônia, ou 
seja, 19 anos, 1 mês e 9 dias, devendo, assim, ser carreado aos autos 
documentação pertinente ao período em que laborou no cargo de 
Professora na Secretaria de Educação do Município de Mesquita/MG e na 
Secretaria de Educação do Município de Ipatinga/MG.  

8. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal (STF), via Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3.772, alargou o conceito de função exclusiva de 

magistério ao incluir também o exercício de Direção, Coordenação e 
Assessoramento Pedagógico, ipsis litteris:  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O 
ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO 
ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. 
APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES 
DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. 
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala 
de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, 
o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento 
pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de 
direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira 
do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino 
básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em 
educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial 
de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da 
Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, 
com interpretação conforme, nos termos supra. (STF, Plenário, ADI nº 
3772/DF, Redator Designado Ministro Ricardo Lewandowski, in DJE 
27/3/2009) (TRT-10 - RO: 308201310110008 DF 00308-2013-101-10-00-8 
RO, Relator: Desembargadora Flávia Simões Falcão , Data de Julgamento: 
28/08/2013, 1ª Turma, Data de Publicação: 06/09/2013 no DEJT) 

9. Diante disso, a fundamentação do ato conflita com a ausência de 
informações contidas nos autos, sendo necessária a comprovação via 
documentos (certidões, declarações, registros funcionais e outros) de que 
a servidora cumpriu os requisitos da regra de transição destinada a 
professores que exercerem exclusivamente função de magistério, 
abreviando em cinco anos o tempo de contribuição (25 anos) e a idade (50 
anos), podendo ser considerado também o exercício de direção, 
coordenação e assessoramento pedagógico, desde que desempenhados 
em estabelecimento de ensino básico, nos termos do artigo 40, §5º, da 
Constituição Federal/88 e/ou da Decisão do STF (ADI n. 3.772). Nesse 
sentido, determino a baixa dos autos em diligência visando esclarecer as 
divergências evidenciadas pelo Corpo Técnico, plenamente acatadas por 
este Relator.  

10. Isso posto, decido fixar o prazo de trinta (30) dias, contados da ciência 
do teor desta Decisão, com fundamento no RITCRO, artigo 97, I, c, para 
que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – IPERON adote as seguintes providências:  

I - Reinstruir o feito, juntando: 

a) Esclarecimentos acerca das funções exercidas pela interessada, 
acompanhados de documentação comprobatória do tempo exclusivo da 
função de magistério (25 anos) ou de direção, coordenação e 
assessoramento pedagógico, desde que desempenhados em 
estabelecimento de ensino básico, nos termos do artigo 40, §5º, da 
Constituição Federal/88 e/ou da Decisão do STF (ADI n. 3.772) e de 
Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição, se for o caso, elaborada de 
acordo com o disposto no artigo 26, III, da IN n. 13/TCER-2004 (anexo TC-
31), com as faltas havidas, até a data da aposentadoria. 

11. Ao Assistente de Gabinete: 

a) Promova todos os atos processuais objetivando oficiar o órgão de 
origem; 

b) Publique a decisão, na forma regimental; e 

c) Sobreste os autos neste Gabinete, até o cumprimento da Decisão. 

Gabinete do Relator, 6 de junho de 2017. 
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Omar Pires Dias 
Conselheiro Substituto 
Relator

 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

ACÓRDÃO 

Acórdão - ACSA-TC 00010/17 

PROCESSO N.: 02055/17 (Processo de origem n. 00013/2015) 
CATEGORIA: Recurso 
SUBCATEGORIA: Recurso de Revisão 
ASSSUNTO: Pedido de Revisão em face do Acórdão – ACSA – TC 
00006/17 
JURISDICIONADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
RECORRENTE: Leandro Fernandes de Souza 
CPF n. 420.531.612-72 
RELATOR DO RECURSO: Conselheiro Benedito Antônio Alves 
SESSÃO : 2ª Extraordinária, de 1º de junho de 2017 

 ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Recurso de 
Revisão, interposto pelo Senhor Leandro Fernandes de Souza, como tudo 
dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES, por unanimidade de votos, em: 

I – REFERENDAR a Decisão Monocrática GCBAA-TC 00124/17, que não 
conheceu do Recurso de Revisão interposto pelo recorrente, por não 
preencher os requisitos de admissibilidade exigidos nos artigos 33, III, 34, 
da Lei Complementar nº 154/96 e 96, I, II e III, parágrafo único, do 
Regimento Interno desta Corte de Contas. 

II – DETERMINAR à Secretaria de Processamento e Julgamento que 
promova a publicação deste Acórdão no DOeTCE-RO; e 

III – DETERMINAR à Secretaria de Processamento e Julgamento que após 
as providências de sua alçada, providencie o apensamento deste processo 
aos Autos n. 00013/2015 (Processo Originário). 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA 
PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO 
CARVALHO DA SILVA, BENEDITO ANTÔNIO ALVES (Relator); o 
Presidente, Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA; o Procurador-Geral 
do Ministério Público de Contas, ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. 

Porto Velho, 1º de junho de 2017. 

 (assinado eletronicamente) 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
Conselheiro 
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente 

 

Administração Pública Municipal 

Município de Ariquemes 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00288/17 

PROCESSO: 01309/11 – TCE-RO (Vol. I e II. Apensos n° 00930/10 e 
02024/10). 
SUBCATEGORIA: Prestação de Contas. 
ASSUNTO: Prestação de Contas - Exercício de 2010. 
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Ariquemes/RO. 
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO. 
RESPONSÁVEIS: Saulo Moreira da Silva – Vereador Presidente – CPF nº 
203.607.892-34. 
 Marcos Ferreira do Nascimento – Contador (CRC/RO n° 005825/O-) – 
CPF n°.620.041.312-68. 
RELATOR: VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA. 
SESSÃO: 7ª Sessão – 2ª Câmara, em 03 de Maio de 2017. 
GRUPO: I 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DAS 
COMPETÊNCIAS IMPOSTAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
APRECIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2010. 
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES FORMAIS. CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARIQUEMES. OBSERVÂNCIA AO EXERCÍCIO DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JULGAMENTO REGULAR 
COM RESSALVAS DAS CONTAS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 

1. A Prestação de Contas deve ser julgada regular com ressalvas quando 
verificada a incidência de irregularidades de cunho formal que não possua 
força de inquinar as Contas apresentadas, nos termos do art. 16, II, da Lei 
Complementar nº 154/96. 

2. É obrigatória a observância às exigências contidas no artigo 53 da 
Constituição Estadual, c/c inciso I do artigo 5º da Instrução Normativa nº 
019/TCE-RO/2006, no que se refere ao encaminhamento tempestivo dos 
balancetes mensais. 

3. Os Demonstrativos Contábeis devem ser apresentados em consonância 
com as exigências legais em voga e as normas desta e. Corte de Contas. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam da Prestação de 
Contas – Exercício de 2010 da Câmara Municipal de Ariquemes, como 
tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, por unanimidade de votos, em: 

I. Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas da CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARIQUEMES, exercício de 2010, de responsabilidade dos 
Senhores SAULO MOREIRA DA SILVA - VEREADOR PRESIDENTE e 
MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO - CONTADOR, dando-lhe 
quitação, com fundamento nos artigos 16, inciso II, da Lei Complementar 
n° 154/96, combinado com o artigo 24 do Regimento Interno desta Corte 
de Contas, em razão das seguintes irregularidades: 

A) DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR SAULO MOREIRA DA SILVA 
– VEREADOR PRESIDENTE: 

a.1) Descumprimento ao inciso V do artigo 13 da Instrução Normativa nº. 
013/2004/TCE-RO, pelo não envio do Inventário do Estoque em 
Almoxarifado, em mídia (CD-R) – Anexo TC-13, elaborado nos moldes dos 
programas Word ou Excel (à fl. 90 consta a peça denominada de 
Balancete Sintético do Almoxarifado, que não se confunde com o 
mencionado Anexo TC-13); 

a.2) Descumprimento ao inciso VII do artigo 13 da Instrução Normativa nº. 
013/2004/TCE – RO, pelo não envio do Inventário Físico - Financeiro dos 
Bens Imóveis, em mídia (CD-R) – Anexo TC-16, elaborado nos moldes dos 
programas Word ou Excel (à fl. 113 consta uma simples relação de bens 
patrimoniais, que não se confunde com o citado Anexo TC-16, que, dentre 



13 

Porto Velho - RO DOeTCE-RO – nº 1405 ano VII terça-feira, 6 de junho  de 2017 

 

 

 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

www.tce.ro.gov.br 

 

Documento assinado eletronicamente, utilizando 

certificação digital da ICP-Brasil. 

 

outros itens, exige os dados do registro em cartório e a localização do bem 
imóvel); e 

a.3) Descumprimento ao art. 53 da Constituição Estadual, c/c o artigo 5º da 
Instrução Normativa nº. 019/TCE - RO - 2006, pelo envio intempestivo, via 
SIGAP, do balancete mensal referente a dezembro do exercício de 2010. 

B) DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR SAULO MOREIRA DA SILVA 
– VEREADOR PRESIDENTE CONJUNTAMENTE COM O SENHOR 
MARCOS FERREIRA DO NASCIMENTO – CONTADOR: 

b.1) Descumprimento dos art. 85, 89, 101 e 102 da Lei Federal nº. 
4.320/64 c/c o art. 1º da portaria STN nº 339/01, pela elaboração incorreta 
do Balanço Orçamentário, Anexo 12 da Lei Federal 4.320/64, uma vez que 
não se contabilizou os recursos repassados pela municipalidade como 
“Transferências Financeiras Recebidas”, já que esses recursos devem ser 
registrados pelo sistema contábil como repasses financeiros concedidos 
pelo Tesouro Municipal e, em contrapartida, como repasses recebidos pela 
Câmara Municipal de Vereadores. 

II. Dar conhecimento do inteiro teor deste Acórdão aos Senhores SAULO 
MOREIRA DE SOUZA – Vereador Presidente e MARCOS FERREIRA DO 
NASCIMENTO – Contador, por meio da publicação no Diário Oficial 
eletrônico desta e. Corte de Contas, informando da disponibilidade do 
inteiro teor no sítio: www.tce.ro.gov.br; e 

III. Arquivar os autos após o inteiro cumprimento deste Acórdão. 

Participaram do julgamento os Conselheiros VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o 
Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, o Conselheiro 
Presidente da Sessão da 2ª Câmara PAULO CURI NETO, a Procuradora 
do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE 
OLIVEIRA. 

Porto Velho, quarta-feira, 3 de maio de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente da Sessão da Segunda Câmara 

 

Município de Cabixi 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROTOCOLO: 03329/17 
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Cabixi 
ASSUNTO: Notícia de possíveis irregularidades praticadas na aquisição de 
peças e na contratação dos serviços de manutenção de veículos da frota 
da SEMEC 
INTERESSADO: Ministério Público do Estado de Rondônia 
RESPONSÁVEL: Silvenio Antônio de Almeida - Prefeito 
RELATOR: Conselheiro PAULO CURI NETO 

DM-GCPCN-TC 00144/17 

Cuida a presente documentação de notícia, encaminhada pelo Ministério 
Público do Estado de Rondônia, acerca de possíveis irregularidades 
praticadas pelo Poder Executivo de Cabixi na aquisição de peças e 
serviços para a manutenção de veículos pertencentes à frota da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo do referido município. 

Depois de realizar uma averiguação preliminar dos fatos delatados 
mediante coleta da documentação pertinente, a Secretaria Regional de 
Controle Externo de Vilhena, emitiu manifestação nos seguintes termos 
(Despacho Circunstanciado acostado ao ID 441794): 

“[...] 

2. Aportou nessa Secretaria Regional expediente tratando de denúncia 
anônima sobre possível irregularidade em inexigibilidade de licitação e 
sobrepreço praticado pelo ente público por intermédio do Processo 
Administrativo nº 206/2017, visando adquirir peças de reposição e 
contratar serviços mecânicos para manutenção dos micro-ônibus (placas: 
OPH-7518 e ONH-8878) da frota própria do transporte escolar da SEMEC 
do município de Cabixi. 

3. Diante do comunicado das supostas irregularidades noticiadas pelo 
parquet estadual, esta Secretaria Regional solicitou ao Prefeito Municipal, 
senhor Silvenio Antonio de Almeida , cópia integral do mencionado 
processo administrativo, bem como do processo nº 970/2014 que também 
tinha sido desencadeado para consertar o micro-ônibus, de placa: OPH-
7518, bem como fotos para comprovar o estado anterior e atual daqueles 
veículos. 

4. Em resposta a assessoria jurídica enviou os documentos solicitados, 
informando que o mencionado processo foi desencadeado por 
inexigibilidade de licitação porque somente a empresa contratada era a 
única concessionária representante da marca IVECO na região e que, 
após a manutenção, os veículos receberam garantia de 1 (um) ano tanto 
das peças colocadas como do serviço realizado , e com isso aduzem que 
tal fato justifica a contratação direta. 

5. Eis aí uma breve síntese dos fatos.  

2. Análise Técnica  

6. Em análise aos documentos contidos no Processo Administrativo nº 
206/2017 verifica-se que deve ser obstado o prosseguimento do feito no 
âmbito dessa Corte de Contas por ausência de documentos e provas para 
comprovar as supostas irregularidades noticiadas.  

7. Segundo o expediente do MPE/RO teria havido irregularidade na 
contratação uma vez que a Prefeitura de Cabixi/RO realizou processo 
administrativo por inexigibilidade de licitação, contratando diretamente a 
empresa Venezia Comércios e Caminhões, representante da marca 
IVECO, no município de Vilhena, com objetivo de realizar manutenção 2 
(dois) veículos escolares (micro-ônibus, de placas: OPH-7518 e ONH-
8878), em 21/02/2017, cancelando o empenho, mas tinha contrato vigente 
com a empresa Mecânica Marília LTDA-ME, de Colorado do Oeste, para o 
conserto deste último veículo. 

8. O primeiro ponto a ser abordado é que a assinatura do contrato não traz 
uma obrigação líquida e certa na contratação do objeto da avença. O 
contrato pode ser rescindindo por fatos supervenientes diante da 
possibilidade de a contratada não cumprir com sua obrigação ou caso 
existam indícios de que possa cumpri-la de forma defeituosa .  

9. Segundo informações contidas no Ofício nº 007/PGM/2017, a contratada 
negou-se a prestar satisfatoriamente sua obrigação contratual e, por isso, a 
administração rescindiu o contrato e providenciou o cancelamento do 
empenho. No mencionado documento relata o órgão jurídico que: 

(...) havia um processo para aquisição de peças e contratação de serviços 
de mão de obra, sendo que a contratada, empresa Mecânica Marília Ltda - 
ME, para dar início no contrato os proprietários da empresa, marcaram um 
reunião na prefeitura no dia 16/01/2017, onde foi tratado do assunto do 
contrato da mesma com o Município, onde foi exigido da empresa que 
cumprisse o contrato, haja vista que o contrato estipula que a empresa 
deveria efetuar a entrega das peças para serem conferidas pela comissão 
de recebimento.  
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Porém, a empresa se recusou a efetuar a entrega das peças, sendo que o 
senhor Adalto Notaro, proprietário da empresa disse que se fosse para 
efetuar a entrega das peças, seria melhor cancelar o processo. (grifo 
nosso) 

10. Vê-se que a administração agiu corretamente porque, do contrário, 
haveria pagamento por despesas não liquidadas, com ofensa aos arts. 62 
e 63 da Lei Federal nº 4.320/64, ocasionando dano ao erário, inclusive com 
desdobramentos até na esfera penal, caso ocorresse o pagamento sem a 
contraprestação obrigacional. Assim, o cancelamento do empenho não 
configura irregularidade porque está previsto nesta mesma norma (art. 38), 
sendo regra que se impõe na vertente situação.  

11. Quanto à ocorrência de uma possível irregularidade devido à ausência 
de licitação, observa-se que aquele Poder Público desencadeou o 
Processo Administrativo nº 206/2017, com inexigibilidade de licitação, 
cujos valores empenhados de recursos do Estado por meio do Convênio nº 
130-PGE/2016 somou a quantia de R$ 100.221,54 , mas segundo a 
assessoria jurídica a empresa contratada é a única autorizada a 
comercializar veículos e peças correlatas à marca IVECO na região, fato 
que se confirma em análise a declaração de exclusividade da empresa em 
questão, podendo, em tese, justificar a inexigibilidade de licitação com 
supedâneo na Lei Federal nº 8.666/93, art. 25, inciso I. 

12. Conclui-se que a ausência dos pressupostos lógicos, fáticos e jurídicos 
necessários para a realização da licitação, com lastro na inviabilidade de 
competição, configura o que a norma em comento denominou de 
inexigibilidade de licitação. A existência de um único fornecedor torna 
inviável a realização da licitação porque o serviço e materiais somente 
podem ser fornecidos por uma única empresa, assim, verificado no caso 
concreto essa situação, o procedimento reveste-se de legalidade porque 
não resta alternativa à Administração senão a contratação direta.  

13. Nota-se que praticamente a administração teve que refazer o motor 
dos veículos, mas algumas peças mecânicas fornecidas, incluído o motor, 
são de exclusividade da empresa posteriormente contratada.  

14. Certamente poderiam ser colocadas peças paralelas e ser o serviço 
prestado por outra empresa do ramo mecânico, mas os materiais 
empregados e o serviço prestado poderiam ter qualidade duvidosa. Tal 
conclusão pode ser extraída do fato de que o motor do micro-ônibus 
(placa: OHP-7518) já tinha sido consertado no ano de 2014 pela empresa 
que consta na denúncia anônima (Mecânica Marília LTDA-ME), com 
gastos de R$ 16.770,00 (Contrato 87/2014, Processo nº 970/2014) e voltou 
a quebrar novamente, sendo necessário praticamente refazer todo o motor 
do referido veículo. 

Ressalta-se, contudo, que a administração além de um motor novo (R$ 
56.364,06), adquiriu outros produtos que poderiam ser licitados , porém, 
não existem provas contundentes na presente documentação de que 
houve superfaturamento como aduz o denunciante anônimo, valendo 
ressaltar que alguns produtos têm de ser empregados acessoriamente no 
momento em que se conserta ou se troca um motor de um veículo , já que 
não se pode fazer parte do serviço em uma e outra empresa ao mesmo 
tempo. Acrescente-se que após o conserto foi dada garantia de 1 (um) ano 
aos produtos empregados, bem como ao serviço prestado, justificando em 
certa medida a contratação direta.  

16. Registre-se que analisando a documentação que compõe Processo 
Administrativo nº 206/2017, não há no referido processo elementos 
suficientes para materializar qualquer dano ao erário, pois inexistem 
documentos comprobatórios de que ocorreu sobrepreço, até porque os 
produtos e serviços não são exatamente idênticos para efeitos de 
comparação, como aduz o denunciante anônimo, além do que não existem 
quaisquer indícios de que tenha ocorrido algum desvio dos materiais e/ou 
recursos, além do que as fotos apresentadas comprovam que os materiais 
foram entregues e aplicados em sua finalidade.  

17. Entretanto, deve ser recomendado ao atual Chefe do Poder Executivo 
de Cabixi que por meio do setor competente que passe a desencadear a 
licitação por meio de pregão na forma eletrônica com o desiderato de 
registrar preços para as futuras aquisições de peças, bem como realizar 

licitação para contratar serviços de manutenção da frota de veículos, 
conforme determina a Lei de Licitações e Contratos da Administração 
Pública, sob pena de incorrer em ilegalidade do ato e consequentemente 
sanção dessa Corte de Contas. 

3. Conclusão e Proposta de Encaminhamento  

18. Portanto, considerando a ausência de configuração das irregularidades 
noticiadas em relação à manutenção de veículos da frota própria da 
SEMEC do município de Cabixi, entende o Corpo Instrutivo dessa 
Secretaria Regional que essa documentação pode ser arquivada na forma 
regimental.  

18. Todavia, pelo teor da Resolução nº 146/2013/TCE-RO, a presente 
documentação deve ser encaminhada ao Conselheiro Relator Paulo Curi 
Neto para que seja avaliado quanto aos requisitos de admissibilidade 
prescritos na Resolução Administrativa nº 005/1996 (Regimento Interno do 
TCE-RO), sendo que, em análise preliminar, não se vislumbra com base 
em todo o acervo documental obtido junto ao Ministério Público do Estado 
(MPE/RO) elementos concretos de modo a configurar alguma ocorrência 
de irregularidade ou ilegalidade na forma comunicada para ensejar a 
atuação desta Corte de Contas. 

19. Visando, portanto, assegurar a máxima efetividade ao controle externo, 
com previsão nos arts. 70 e 71 da CF, priorizando ainda os esforços em 
ações de maior impacto em termos sociais, financeiros e orçamentários, 
bem como a necessidade de se implementar mecanismos efetivos para 
adoção do princípio da seletividade nas ações de controle, consistente na 
avaliação dos critérios de relevância, materialidade e risco e a premência 
de assegurar a eficiência e economicidade das ações fiscalizatórias 
empreendidas por esta Corte de Contas, evitando-se, quando possível, 
empregar recursos humanos e técnicos em feitos cujo provável benefício 
esteja aquém dos custos necessários à sua fiscalização, considerando 
que, em análise perfunctória ao Processo Administrativo nº 206/2017, não 
se confirma a suposta ilegalidade noticiada face a inexistência da 
materialidade de qualquer evento danoso nas aquisição de peças e 
serviços para manutenção de veículos da frota própria da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (SEMEC) do município 
de Cabixi, emite-se, portanto, este despacho circunstanciado pugnando-se 
pelo arquivamento da documentação em epígrafe na forma regimental.  

20. Cabe, no entanto, recomendar ao Chefe do Poder Executivo, por 
intermédio do órgão competente de licitações, que se programe, realizando 
para isso adequado planejamento das compras visando à manutenção de 
veículos da sua frota própria, a partir do levantamento por meio de 
estimativas confiáveis, da correta e criteriosa especificação dos produtos a 
serem adquiridos para realizar a licitação, utilizando, sempre que possível, 
o pregão eletrônico com objetivo de registrar preços das futuras e 
eventuais aquisições. 

21. Por oportuno, também deve ser determinado ao controle interno que 
passe a efetuar fiscalização (auditoria, inspeção, monitoramento, entre 
outros), verificando os controles de entrada e saída dos bens, conferindo in 
loco, se preciso for, o emprego e as características dos produtos/materiais 
adquiridos, de modo a prevenir possíveis irregularidades como as 
noticiadas na presente documentação, norteando-se aquele órgão sempre 
pelos princípios, normas e procedimentos constantes na Decisão 
Normativa n. 002/2016/TCE-RO, que estabeleceu as diretrizes para 
implementação e operacionalização do sistema de controle interno dos 
entes jurisdicionados a esse Tribunal de Contas, sob pena de 
responsabilidade solidária na ocorrência de dano ao erário por inércia no 
exercício de sua missão constitucional de controle”. 

Assim vieram os autos conclusos. 

Com razão o Corpo Técnico.  

Em juízo de cognição não exauriente dos custos da fiscalização e da 
expectativa de resultados, verifica-se que não há elementos de 
informações que justifiquem in casu a instauração do procedimento de 
fiscalização solicitada pelo Parquet. Os fatos narrados - irregularidades na 
contratação por inexigibilidade de licitação deflagrada por meio do 
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processo administrativo nº 206/2017 -, após os levantamentos realizados 
pela equipe técnica, não se confirmaram, além do que, não se constatou 
no processo administrativo indicado evidências de lesão ao erário.  

Com efeito, a ausência de elementos probatórios acerca da irregularidade 
noticiada, demandaria, em tese, uma investigação mais aprofundada a fim 
de apurá-la. 

No presente caso, em que pese tal constatação, não se vislumbra 
interesse de agir suficiente na instauração da persecução processual, 
tendo em vista que os custos operacionais da fiscalização se mostram 
manifestamente desproporcionais frente aos possíveis resultados (até 
porque não se detectou prejuízo ao erário) e considerando que o rigor na 
racionalização da atuação desta Corte deve ser a tônica para decidir onde 
concentrar nossos valiosos e escassos esforços inviabiliza o pedido de 
fiscalização. 

Diante do aludido, no caso em exame, impõe-se o arquivamento da 
presente documentação, tal como sugerido pelo Corpo Técnico, em 
resguardo aos princípios da seletividade do controle, da economia 
processual e da razoabilidade. 

Por oportuno, com o acolhimento da proposta de arquivamento, é mister 
que se determine ao atual gestor da unidade jurisdicionada em questão a 
adoção de medidas visando o planejamento das futuras compras e 
serviços relacionados à manutenção de veículos, realizando registro de 
preços, preferencialmente via pregão eletrônico, em conformidade com o 
entendimento sumular nº 6/TCE-RO .  

Em face do exposto, DECIDO, conforme segue: 

I – Arquivar a presente documentação, tendo em vista que a irregularidade 
noticiada não se confirmou e em razão da ausência de interesse de agir 
desta Corte na sua fiscalização e julgamento, com supedâneo nos 
princípios da economicidade e da seletividade, e 

II – Determinar ao atual Prefeito do Município de Cabixi que, doravante, 
adote as providências necessárias a fim de planejar as compras e serviços 
relacionados à manutenção de veículos, realizando registro de preços, 
preferencialmente via pregão eletrônico, em conformidade com a Súmula 
nº 6/TCE-RO; 

III – Dar ciência desta decisão, via ofício, ao Prefeito, para o fim do 
cumprimento do determinado no item II; 

IV – Dar conhecimento desta decisão, via ofício, ao Ministério Público do 
Estado de Rondônia e ao Órgão Ministerial desta Corte; 

V - Publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do TCE/RO. 

Porto Velho, 5 de junho de 2017. 

Paulo Curi Neto 
Conselheiro 

 

Município de Cujubim 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00284/17 

PROCESSO: 00452/2017 – TCE-RO [e] 
CATEGORIA: Acompanhamento de gestão 
SUBCATEGORIA: Fiscalização de Atos e Contratos 

ASSUNTO: Análise do ato de fixação dos Subsídios dos Vereadores - 
Legislatura 2017 a 2020 
UNIDADE: Câmara Municipal de Cujubim 
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
RESPONSÁVEL: Adeilton Carlos Roberto – Vereador Presidente 
                           CPF: 978.466.947-15 
RELATOR: VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
SESSÃO: 7ª Sessão da 2ª Câmara, em 03 de maio de 2017 
GRUPO: I 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS E 
CONTRATOS. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES. CÂMARA 
MUNICIPAL DE CUJUBIM. AUSÊNCIA DE EDIÇÃO NORMATIVA PARA 
EXAME. RECOMENDAÇÃO. APENSAMENTO. ARQUIVAMENTO. 

1. A ausência de edição normativa relativo à fixação dos subsídios de 
vereadores para a legislatura subsequente acarreta o esvaziamento da 
análise, por não merecer revisão e em razão do Parlamento de Cujubim 
não editar norma para vigorar na legislatura 2017/2020, restando como 
norma a ser observada a Lei que vigorou na legislação pretérita, em todos 
os seus aspectos, razão pela qual se impõe o arquivamento do processo. 

 ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Fiscalização de 
Atos e Contratos – Análise do ato de fixação dos subsídios dos Vereadores 
– Legislatura 2017 a 2020 da Câmara Municipal de Cujubim, como tudo 
dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, por unanimidade de votos, em: 

I. Arquivar os presentes autos, por não visualizar impropriedade capaz de 
modificar a Decisão nº 478/2012 – 1ª Câmara, considerando que a Câmara 
Municipal de Cujubim não produziu norma relativa aos subsídios dos 
Vereadores para vigorar na legislatura de 2017 a 2020, permanecendo 
como embasamento a ser observado a Lei Municipal nº 644/2012, que 
vigorou para a legislatura 2013/2016, por estar em consonância com os 
artigos 29, inciso VI, alínea “b” e 37, inciso X, ambos da Constituição 
Federal; 

II. Recomendar ao Presidente da Câmara Municipal de Cujubim, ou a 
quem vier substituir ou sucedê-lo, que antes de autorizar o pagamento do 
13º salário à edilidade, verifique a existência de lei anterior, observando 
assim o disposto no Parecer Prévio nº 17/2010 desta Corte de Contas, 
bem como entendimento firmado pelo STF, sob pena de ofensa ao 
princípio da anterioridade; 

III. Dar conhecimento deste Acórdão, por meio do Diário Oficial eletrônico 
desta Corte – DOe-TCE/RO, ao Senhor ADEILTON CARLOS ROBERTO – 
na qualidade de Vereador Presidente da Câmara Municipal de Cujubim, 
informando-lhe da disponibilidade do interior teor no site: 
www.tce.ro.gov.br; 

IV. Apensar os presentes autos ao processo de prestação de contas da 
Câmara Municipal de Cujubim referente ao exercício de 2017; e 

V. Determinar ao Departamento competente que adote as medidas 
necessárias ao cumprimento deste Acórdão; após, arquivem-se estes 
autos, na forma do item I. 

Participaram do julgamento os Conselheiros VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o 
Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, o Conselheiro 
Presidente da Sessão da 2ª Câmara PAULO CURI NETO, a Procuradora 
do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE 
OLIVEIRA. 
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Porto Velho, quarta-feira, 3 de maio de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente da Sessão da Segunda Câmara 

 

Município de Cujubim 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00289/17 

PROCESSO: 01376/15 – TCE-RO [e] 
SUBCATEGORIA: Prestação de Contas. 
ASSUNTO: Prestação de Contas - Exercício de 2014. 
JURISDICIONADO: Câmara Municipal de Cujubim/RO. 
RESPONSÁVEIS: Gilvan Soares Barata – Vereador Presidente – CPF nº 
405.643.045-49. 
 Clewerson Silva Faria – Técnico em Contabilidade (CRC/RO n° 003453/O-
3) – CPF n° 028.661.827-31. 
 Jansen de Lima Rodrigues – Controlador Interno – CPF n° 000.347.792-
48. 
 Fábio Patrício Neto – Prefeito Municipal de Cujubim – CPF n° 
421.845.922-34. 
RELATOR: VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA. 
SESSÃO: 7ª Sessão da 2ª Câmara, em 03 de Maio de 2017. 
GRUPO: I 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DAS 
COMPETÊNCIAS IMPOSTAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
APRECIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2014. 
CÂMARA MUNICIPAL DE CUJUBIM. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO 
E DA AMPLA DEFESA. JULGAMENTO REGULAR DAS CONTAS. 

1. A Prestação de Contas deve ser julgada regular quando expressarem, 
de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a 
legalidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável, nos 
termos do art. 16, I, da Lei Complementar nº 154/96. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam Prestação de Contas 
– Exercício de 2014 da Câmara Municipal de Cujubim, como tudo dos 
autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, por unanimidade de votos, em: 

I. Julgar regular a Prestação de Contas da CÂMARA MUNICIPAL DE 
CUJUBIM/RO, exercício de 2014, de responsabilidade do SENHOR 
GILVAN SOARES BARATA – VEREADOR PRESIDENTE, CLEWERSON 
SILVA FARIA – TÉCNICO EM CONTABILIDADE, JANSEN DE LIMA 
RODRIGUES – CONTROLADOR INTERNO e FÁBIO PATRÍCIO NETO – 
PREFEITO MUNICIPAL DE CUJUBIM, dando-lhes quitação, com 
fundamento nos artigos 16, inciso I, da Lei Complementar n° 154/96, 
combinado com o artigo 23, parágrafo único, do Regimento Interno desta 
Corte de Contas: 

II. Dar conhecimento do inteiro teor deste Acórdão aos Senhores GILVAN 
SOARES BARATA, atual gestor da Câmara Municipal de Cujubim, 
CLEWERSON SILVA FARIA, na qualidade de Técnico Em Contabilidade, 
JANSEN DE LIMA RODRIGUES, na qualidade de Controlador Interno e 
FÁBIO PATRÍCIO NETO, na qualidade de Prefeito Municipal de Cujubim, 

por meio da publicação no Diário Oficial eletrônico desta e. Corte de 
Contas, informando-lhes da disponibilidade do inteiro teor no sítio: 
www.tce.ro.gov.br; e 

III. Arquivar os autos após o inteiro cumprimento deste Acórdão. 

Participaram do julgamento os Conselheiros VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o 
Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, o Conselheiro 
Presidente da Sessão da 2ª Câmara PAULO CURI NETO, a Procuradora 
do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE 
OLIVEIRA. 

Porto Velho, quarta-feira, 3 de maio de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente da Sessão da Segunda Câmara 

 

Município de Jaru 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 2992/2014-TCERO.  
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Jaru – JARU PREVI. 
NATUREZA: Registro de Ato de Pessoal. 
ASSUNTO: Aposentadoria por Invalidez. 
INTERESSADO: Osvaldo Passos Alves 
CPF n. 231.869.331-53. 
RELATOR: Omar Pires Dias 
Conselheiro Substituto. 

DECISÃO N. 0087/2017-GCSOPD  

1. Trata-se da apreciação, para fins de registro, do ato de concessão inicial 
de aposentadoria por invalidez em favor do servidor Osvaldo Passos Alves, 
ocupante do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, matrícula 
n. 245, 40 horas, do Quadro de Pessoal do Município de Jaru/RO, com 
proventos proporcionais com base na última remuneração do cargo e com 
paridade, com fundamento no artigo 6º-A, parágrafo único, da Emenda 
Constitucional n. 41/03, com redação introduzida pela Emenda 
Constitucional n. 70/2012, combinado com o artigo 62, §1º, da Lei 
Municipal nº 850/2005. 

2. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal aduziu que o interessado é 
detentor de doença não elencada em lei, tendo, portanto, direito a 
aposentar-se com proventos proporcionais, com base no artigo 40, §1º, I, 
primeira parte, da Constituição Federal/88, e, por ter ingressado antes da 
Emenda Constitucional n. 41/2003, conforme texto introduzido pela 
Emenda Constitucional n. 70/2012, o cálculo terá como base a última 
remuneração do cargo, e paridade. Consignou, contudo, impropriedades 
na Planilha de Proventos (fl. 24), tendo em vista que não houve a devida 
proporcionalização das rubricas denominadas como ‘’Gratificações’’, bem 
como utilizou como base de cálculo o tempo de contribuição divergente 
daquele constante na Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo 
JARU PREVI (fls. 22/23). 

3. Assim é como os autos se apresentam. Decido. 

4. De toda análise, conclui-se que o servidor cumpriu todos os requisitos 
constitucionais, conforme laudo médico pericial (fls. 07/08), fazendo, dessa 
maneira, jus à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, 
em razão de ter sido acometido por doença não prevista em lei, com 
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proventos calculados com base na última remuneração do cargo e com 
paridade, uma vez que ingressou no serviço público anteriormente à 
publicação da Emenda Constitucional n. 41/03 (fl.12). Desse modo, a 
fundamentação constitucional do ato de concessão de aposentadoria não 
se adequou à norma, uma vez ausente o artigo 40, §1º, inciso I, primeira 
parte, da Constituição Federal/88.  

5. Todavia, diligência com vistas a suprir somente a falta da menção 
expressa ao referido dispositivo poderia ser dispensável, posto que a 
legislação infraconstitucional mencionada no ato de concessão (art. 62, 
§1º, da Lei Municipal n. 850/05) supre tal ausência, tendo em vista que a 
norma é equivalente ao disposto no artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição 
Federal/88. No entanto, uma vez que o Instituto de Previdência JARU 
PREVI será notificado para adoção de outras providências, há necessidade 
que proceda à retificação do Ato Concessório a fim de que passe a constar 
o artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal/88, combinado com o 
artigo 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/03 e o artigo 62, §1º, da Lei 
Municipal n. 850/05. 

6. Ademais, tenho que o processo que trata da concessão de 
aposentadoria por invalidez do servidor Osvaldo Passos Alves, nos moldes 
em que se mostra, deve retornar à origem para fins de retificação da 
Planilha de Proventos (fl. 24), uma vez que houve certa inadequação no 
cálculo das gratificações. A proporcionalização de gratificação tem sido 
alvo recorrente de demandas judiciais, ora tendo como autores os Fundos 
Previdenciários gestores de RPPS ora os servidores públicos. O que se 
tem assente na Corte Suprema é no sentido de que a matéria em questão 
restringe-se ao plano infraconstitucional, o que inviabilizou o 
reconhecimento em sede de repercussão geral:  

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 
ATIVIDADE FAZENDÁRIA GDAFAZ. 1. EXTENSÃO AOS INATIVOS. 
PRECEDENTES. 2. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. 
PROPORCIONALIDADE DA GRATIFICAÇÃO. OFENSA 
CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO (ARE 770.439-AgR, de minha relatoria, Segunda 
Turma, DJ 26.11.2013).” 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA 
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO GDPST. 1) 
CRITÉRIOS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES ATIVOS. PRECEDENTES. 
2) APOSENTADORIA PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DA 
PROPORCIONALIDADE NO VALOR DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA 
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
764.127-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 11.11.2013.” 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA 
PROPORCIONAL. CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM 
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA 
CONSTITUIÇÃO. 1. O cálculo da gratificação, observando-se a 
proporcionalidade dos proventos de aposentadoria, quando sub judice a 
controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à 
espécie. Precedente: ARE 763.540-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda 
Turma, DJe 4/11/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição 
Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de 
dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 
(...) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 761.960-AgR, Relator o 
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.12.2013).  

“1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao 
art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa constitucional 
indireta. Agravo regimental não provido. As alegações de desrespeito aos 
postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos 
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, 
podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa 
ao texto da Constituição. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
Alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Ofensa 
constitucional indireta. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto 
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, 

até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta 
à Constituição da República” (AI 508.047-AgR, Relator o Ministro Cezar 
Peluso, Segunda Turma, DJe 21.11.2008).  

7. Nesse sentido, forçoso concluir que o cálculo da gratificação quanto da 
proporcionalidade dos proventos de aposentadoria deve obediência à 
legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

8. A norma local vigente no ato da aposentadoria estabelece no artigo 62, 
§1º, da Lei Municipal n. 850/2005, que o cálculo dos proventos deve ser 
realizado de forma proporcional ao tempo de contribuição: 

Art. 62. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, 
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 
insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 
a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

§ 1º Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao 
tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, 
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses 
em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o 
disposto no art. 122. 

9. A forma de cálculos dos proventos, por sua vez, encontra-se disposta no 
estatuto do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Jaru/RO 
– Lei Municipal n. 850/2005 – em cujo artigo 122 estabelece regra para 
cálculo das aposentadorias, bem como a definição de remuneração. 

Art. 122 

[...] 

§ 9º Considera-se remuneração do cargo efetivo o valor constituído pelos 
vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes desse cargo 
estabelecidas em lei, acrescido dos adicionais de caráter individual e das 
vantagens pessoais permanentes. 

§ 10 Para o cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o 
denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária 
com proventos integrais, conforme inciso III do art. 33, desta Lei 
Complementar não se aplicando a redução de que trata o § 1º do mesmo 
artigo. 

§ 11 A fração de que trata o caput será aplicada sobre o valor dos 
proventos calculado conforme este artigo, observando-se previamente a 
aplicação do limite de que trata o § 8º. 

10. Sublinhei os dispositivos para destacar que a norma regente é clara e 
converge no sentido de que a proporção deve ser aplicada sobre os 
proventos, cujo valor deriva da remuneração do cargo efetivo, devidamente 
atualizada, composta pelos vencimentos e vantagens pecuniárias 
permanentes desse cargo estabelecidas em lei, com o acréscimo dos 
adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes 
(§9º). 

11. Os dispositivos da norma acima transcritos são isentos de dúvidas 
quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadorias por invalidez 
proporcionais ao tempo de contribuição em razão de a doença não se 
encontrar estabelecida em lei. 

12. Registra-se que a regra da proporcionalidade da aposentadoria 
proporcional incide sobre o total da remuneração do servidor, considerados 
o vencimento básico e demais vantagens e gratificações percebidas.  

13. O índice da proporção obtido com base no tempo de contribuição se 
aplica a todas as parcelas remuneratórias, sem exceção. Assim, o total da 
remuneração (vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes desse 
cargo estabelecidas em lei, acrescido dos adicionais de caráter individual e 
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das vantagens pessoais permanentes) é multiplicado pelo número total de 
dias trabalhados pelo servidor, e o resultado dividido pelo valor equivalente 
ao número de dias necessários para obtenção da aposentadoria (12.775 
dias, no caso). 

14. A regra pela qual o servidor foi aposentado confere ao inativo direito a 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com base na última 
remuneração e paridade. Portanto, a proporcionalização deve incidir sobre 
o total da remuneração (incluídas as gratificações habituais) e não apenas 
sobre o seu vencimento básico, ou seja, o cálculo da proporção deve 
abranger as gratificações incorporadas aos proventos, já que este também 
é proporcionalizado conforme o tempo de contribuição do servidor, sob 
pena de ofensa ao sentido da norma constitucional do artigo 40, §1º, inciso 
I, da Constituição Federal/88 e o artigo 62, §1º, da Lei Municipal n. 850/05.  

15. Foram consignados na Certidão de Tempo de Contribuição expedida 
pelo JARU PREVI, o período correspondente de 12.3.1990 a 27.5.2014 (fl. 
22), perfazendo o total de 11.136 dias, o que corresponde a 30 anos, 6 
meses e 6 dias, prestados integralmente no Poder Executivo de Jaru/RO, 
Contudo, os proventos foram fracionados em 11.181 dias, correspondendo 
ao percentual de 87,52% (oitenta e sete inteiros e cinquenta e dois 
centésimos por cento), conforme demonstra a Planilha de Proventos 
acostada à fl. 24.  

16. No entanto, divergindo pontualmente do tempo apurado pelo órgão 
previdenciário, a Unidade Técnica deste Tribunal apontou, no período 
contributivo via sistema SICAP WEB (fl. 43), a quantidade de 11.123 dias. 
Assim, como é imperativo à Administração observar a legislação, o tempo 
de contribuição a ser considerado é este, o qual importa numa 
proporcionalidade de 87,06% (oitenta e sete inteiros e seis centésimos por 
cento), com base na última remuneração e com paridade. 

17. Desse modo, determino a retificação da Planilha de Proventos (fl. 24) a 
fim de demonstrar que o pagamento está sendo feito de forma proporcional 
ao tempo de contribuição de 11.123 dias, no percentual de 87,06% (oitenta 
e sete inteiros e seis centésimos por cento), realizando-se a devida 
proporcionalização com a inclusão de todas as rubricas (gratificações), 
tendo como base a última remuneração do cargo e com paridade, 
consoante disposição do artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal/88 
e o artigo 6º-A, da Emenda Constitucional n. 41/03.  

18. Isto posto, decido fixar o prazo de trinta (30) dias, contados da ciência 
do teor desta Decisão, com fundamento no RITCRO, artigo 97, I, c, para 
que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Jaru – JARU PREVI, adote as seguintes providências:  

1) Retifique a Portaria n. 021/JP/2014 (fl. 31), publicada no Diário Oficial 
dos Municípios do Estado de Rondônia nº 1.234 (fl. 32), para fazer constar 
o artigo 40, §1º, inciso I, primeira parte, da Constituição Federal/88, 
combinado com o artigo 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003, 
introduzido pela Emenda Constitucional n. 70/2012, e com o artigo 62, §1º, 
da Lei Municipal n. 850/2005;  

2) Retifique a Planilha de Proventos fazendo constar a proporção 
correspondente ao tempo de contribuição apurado pelo Corpo Técnico 
deste Tribunal através do SICAP WEB (87,06%), incidente sobre a última 
remuneração do cargo do servidor no cargo efetivo (vencimento e 
vantagem pessoal) e com paridade, nos termos do artigo 62 e art. 122, §9º, 
da Lei Municipal n. 850/2005;  

3) Remeta a esta Corte de Contas o Ato Concessório e a Planilha de 
Proventos devidamente retificados, acompanhados das manifestações dos 
órgãos jurídicos e de Controle Interno do JARU PREVI acerca dos fatos 
evidenciados.  

19. Ao Assistente de Gabinete: 

a) Promova todos os atos processuais objetivando oficiar o órgão de 
origem; 

b) Publique a decisão, na forma regimental; e 

c) Sobreste os autos neste Gabinete, até o cumprimento da Decisão. 

Gabinete do Relator, 29 de maio de 2017. 

Omar Pires Dias 
Conselheiro Substituto 
Relator 

 

Município de Ji-Paraná 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC1-TC 00816/17 

 PROCESSO CONSTANTE DA RELAÇÃO N. 07/2017/GCSOPD – 1ª 
Câmara 
(Art. 172 RITCERO) 
PROCESSO N.: 04453/15 –TCE-RO 
CATEGORIA: Ato de Pessoal 
SUBCATEGORIA: Pensão 
ASSUNTO: Pensão 
JURISDICIONADO: Fundo de Previdência Social - F.P.S. 
INTERESSADA: Maurina Paula Gonçalves – Cônjuge 
CPF n. 315.752.932-34 
INSTITUIDOR: Geraldo Batista Gonçalves 
Cargo: Agente de Vigilância 
RESPONSÁVEL: Evandro Cordeiro Muniz – Diretor Presidente FPS 
CPF n. 606.771.802-25 
ADVOGADOS: Sem Advogados 
RELATOR: OMAR PIRES DIAS 
GRUPO: I (artigo 170, § 4º, I, RITCRO) 
SESSÃO: 8ª – 16 de maio de 2017 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATO DE 
PESSOAL. SUJEITO A REGISTRO. PENSÃO. SEGURADO DO RPPS. 
PROVENTOS: REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCISO I, DO § 7º DO 
ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O INCISO II, § 3º, DO ART. 
42, DA LEI MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIA Nº 1.403, DE 20/07/2005. 

1. Aplica-se às pensões o princípio tempus regit actum. Pensão. Vitalícia: 
cônjuge. 2. Dependente de servidor que na data do óbito encontrava-se 
inativo faz jus ao valor da totalidade dos proventos do servidor no cargo 
efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para 
os benefícios do RGPS (art. 201), acrescido de setenta por cento da 
parcela excedente a este limite. 3. Exame sumário. 4.Legalidade: Apto 
para registro. 5. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam do exame da 
legalidade, para fins de registro do ato concessório de pensão vitalícia a 
Maurina Paula Gonçalves, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro-Substituto 
OMAR PIRES DIAS, por unanimidade de votos, em: 

I – Considerar legal o ato concessório – Portaria nº 028/FPS/PMJP/2015, 
de 27.02.2015, publicado no DOM n. 2022, em 9.3.2015, retificado pela 
Portaria nº 020/FPS/PMJP/2017, de 1º.03.2017, publicado no DOM n. 
2508, em 10.3.2017 – de pensão vitalícia a Maurina Paula Gonçalves, 
cônjuge, CPF n. 315.752.932-34, dependente do servidor Geraldo Batista 
Gonçalves, ocupante do cargo de Agente de Vigilância, matrícula n. 
10.245, do quadro de pessoal do Poder Executivo do Município de Ji-
Paraná, correspondente ao valor da totalidade dos proventos do servidor 
no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do RGPS (art. 201), acrescido de setenta 
por cento da parcela excedente a este limite, de acordo com o inciso I, do § 
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7º do art. 40 da Constituição Federal, c/c o inciso II, § 3º, do art. 42, da Lei 
Municipal Previdenciária nº 1.403, de 20/07/2005, de que trata o processo 
n. 0485/2014-FPS; 

II – Determinar o registro, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea “b”, da 
Constituição Estadual, artigo 37, inciso II, da Lei Complementar n. 154/96 e 
artigo 56, do Regimento Interno - TCE-RO; 

III – Dar conhecimento, nos termos da lei, ao gestor do Fundo de 
Previdência Social - F.P.S. que, em função da necessidade de maior 
celeridade no procedimento adotado para a efetivação do registro dessas 
concessões nesta Corte, os proventos serão analisados em auditorias e 
inspeções a serem realizadas na folha de pagamento dos inativos e 
pensionistas; 

IV – Dar ciência, nos termos da lei, ao Fundo de Previdência Social - 
F.P.S., ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, 
encontra-se disponível no sítio deste Tribunal de Contas (tce.ro.gov.br); e 

V – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e 
regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de 
Contas. 

Participaram do julgamento o Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA 
SILVA; os Conselheiros-Substitutos OMAR PIRES DIAS (Relator) e 
FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA; o Conselheiro Presidente 
BENEDITO ANTONIO ALVES; a Procuradora do Ministério Público de 
Contas, YVONETE FONTINELLE DE MELO. 

Porto Velho, terça-feira, 16 de maio de 2017. 

Assinado eletronicamente 
OMAR PIRES DIAS 
Conselheiro-Substituto Relator 
 
Assinado eletronicamente 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
Conselheiro Presidente da Primeira Câmara 

 

Município de Ji-Paraná 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00285/17 

PROCESSO: 00390/2017 – TCE-RO (Apenso processo nº 00684/2017-
TCERO) 
SUBCATEGORIA: Recurso 
UNIDADE: Município de Ji-Paraná 
ASSUNTO: Pedido de Reexame – Acórdão AC1-TC 03195/16 – 1ª Câmara 
RECORRENTE: Jesualdo Pires Ferreira Júnior – Ex-Prefeito do Município, 
CPF nº 042.321.878-63 
RELATOR: VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
SESSÃO: 7ª Sessão da 2ª Câmara, em 03 de maio de 2017 
GRUPO: I 

ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. PEDIDO 
DE REEXAME EM FACE DO AC1-TC 03195/16 – 1ª CÂMARA, 
PROFERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03235/13/TCE/RO. 
PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO DA 
SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. EXCLUSÃO DA 
MULTA. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

1. Conhece-se do Pedido de Reexame interposto dentro do prazo legal, 
bem como quando preenchidos os requisitos de admissibilidade exigíveis à 

matéria, na forma do artigo 45, da Lei Complementar nº 154/96, c/c o artigo 
90, do Regimento Interno do Tribunal de Contas; 

2. Dá-se provimento ao Pedido de Reexame, para afastamento da sanção 
pecuniária, quando o fato/procedimento motivador da multa foi considerado 
Legal pela Corte de Contas. 

3. Determinações e arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam do Pedido de 
Reexame – Acórdão AC1-TC 3195/16-1ª Câmara, como tudo dos autos 
consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, por unanimidade de votos, em: 

  

I. Conhecer do Pedido de Reexame, interposto pelo Senhor Jesualdo Pires 
Ferreira Júnior – na qualidade de Prefeito do Município de Ji-Paraná 
(2013), contra os termos do Acórdão AC1-TC 03195/16 – 1ª Câmara, por 
preencher os requisitos de admissibilidade preconizados no artigo 45 da 
Lei Complementar nº 154/96, c/c o artigo 90 do Regimento Interno do 
Tribunal de Contas; 

II. Conceder provimento ao presente Pedido de Reexame, para excluir a 
multa imposta no item II do AC1-TC 03195/16 (Autos n. 03235/13) ao 
Senhor Jesualdo Pires Ferreira Júnior – Prefeito Municipal (2013), haja 
vista a existência de contradição no Acórdão, uma vez que o procedimento 
de Contratação Direta, motivador da sanção aplicada ao interessado, foi 
considerado Legal por esta Corte de Contas; 

III. Dar conhecimento deste Acórdão ao Senhor Jesualdo Pires Ferreira 
Júnior, com a publicação no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal – DOe-
TCE/RO, cuja data da publicação deve ser observada como marco inicial 
para possível interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, IV, c/c 
art. 29, IV, da Lei Complementar nº 154/96, informando da disponibilidade 
do inteiro teor no sítio: www.tce.ro.gov.br; e 

IV. Determinar ao Departamento competente que adote as medidas 
necessárias ao cumprimento deste Acórdão; após, arquivem-se estes 
autos. 

Participaram do julgamento os Conselheiros VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o 
Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, o Conselheiro 
Presidente da Sessão da 2ª Câmara PAULO CURI NETO, a Procuradora 
do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE 
OLIVEIRA. 

Porto Velho, quarta-feira, 3 de maio de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente da Sessão da Segunda Câmara 

 

Município de Ji-Paraná 

ACÓRDÃO 
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Acórdão - AC2-TC 00286/17 
PROCESSO: 00366/2017 – TCE-RO 
SUBCATEGORIA: Recurso 
UNIDADE: Município de Ji-Paraná 
ASSUNTO: Pedido de Reexame – Acórdão AC1-TC 03195/16 – 1ª Câmara 
RECORRENTE: Waldeci José Gonçalves – Secretário Municipal de Obras 
e Serviços Públicos (2013), CPF nº 050.263.341-72 
RELATOR: VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
SESSÃO: 7ª Sessão da 2ª Câmara, em 03 de maio de 2017 
GRUPO: I 

ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. PEDIDO 
DE REEXAME EM FACE DO AC1-TC 03195/16 – 1ª CÂMARA, 
PROFERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03235/13/TCE/RO. 
PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO DA 
SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. EXCLUSÃO DA 
MULTA. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

1. Conhece-se do Pedido de Reexame interposto dentro do prazo legal, 
bem como quando preenchidos os requisitos de admissibilidade exigíveis à 
matéria, na forma do artigo 45 da Lei Complementar n. 154/96, c/c o artigo 
90 do Regimento Interno do Tribunal de Contas; 

2. Dá-se provimento ao Pedido de Reexame, para afastamento da sanção 
pecuniária, quando o fato/procedimento motivador da multa foi considerado 
Legal pela Corte de Contas. 

3. Determinações e arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de 
Reexame – Acórdão AC1-TC 3195/16-1ªCâmara, como tudo dos autos 
consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, por unanimidade de votos, em: 

 I. Conhecer do Pedido de Reexame, interposto pelo Senhor Waldeci José 
Gonçalves – na qualidade de Secretário Municipal de Obras de Ji-
Paraná/RO (2013), em face dos termos do Acórdão AC1-TC 03195/16 – 1ª 
Câmara, por preencher os requisitos de admissibilidade preconizados no 
artigo 45, da Lei Complementar nº 154/96, c/c o artigo 90, do Regimento 
Interno do Tribunal de Contas; 

II. Conceder provimento ao presente Pedido de Reexame, para excluir a 
multa imposta no item II do AC1-TC 03195/16 (Autos nº 03235/13) ao 
Senhor Waldeci José Gonçalves – Secretário Municipal de Obras de Ji-
Paraná (2013), haja vista a existência de contradição no Acórdão, uma vez 
que o procedimento de Contratação Direta, motivador da sanção aplicada 
ao interessado, foi considerado Legal por esta Corte de Contas; 

III. Dar conhecimento deste Acórdão ao Senhor Waldeci José Gonçalves, 
com a publicação no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal – D.O.e-
TCE/RO, cuja data da publicação deve ser observada como marco inicial 
para possível interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, IV, c/c 
art. 29, IV, da Lei Complementar nº 154/96, informando da disponibilidade 
do inteiro teor no sítio: www.tce.ro.gov.br; e 

IV. Arquivar os autos, após serem efetivadas as formalidades legais e 
administrativas necessárias. 

Participaram do julgamento os Conselheiros VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o 
Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, o Conselheiro 
Presidente da Sessão da 2ª Câmara PAULO CURI NETO, a Procuradora 
do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE 
OLIVEIRA. 

Porto Velho, quarta-feira, 3 de maio de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente da Sessão da Segunda Câmara 

 

Município de Ji-Paraná 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC2-TC 00287/17 

PROCESSO: 00365/2017 – TCE-RO 
SUBCATEGORIA: Recurso 
UNIDADE: Município de Ji-Paraná 
ASSUNTO: Pedido de Reexame – Acórdão AC1-TC 03195/16 – 1ª Câmara 
RECORRENTE: Leni Matias – Procuradora-Geral da Prefeitura (2013), 
CPF nº 547.020.629-72 
RELATOR: VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
SESSÃO: 7ª Sessão da 2ª Câmara, em 03 de maio de 2017 
GRUPO: I 

ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. PEDIDO 
DE REEXAME EM FACE DO AC1-TC 03195/16 – 1ª CÂMARA, 
PROFERIDO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 03235/13/TCE/RO. 
PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 
CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO DA 
SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. EXCLUSÃO DA 
MULTA. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

1. Conhece-se do Pedido de Reexame interposto dentro do prazo legal, 
bem como quando preenchidos os requisitos de admissibilidade exigíveis à 
matéria, na forma do artigo 45, da Lei Complementar nº 154/96, c/c o artigo 
90 do Regimento Interno do Tribunal de Contas; 

2. Dá-se provimento ao Pedido de Reexame, para afastamento da sanção 
pecuniária, quando o fato/procedimento motivador da multa foi considerado 
legal pela Corte de Contas. 

3. Determinações e arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Recurso de 
Reexame – Acórdão AC1-TC 3195/16-1ªCâmara, como tudo dos autos 
consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, CONSELHEIRO 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, por unanimidade de votos, em: 

I. Conhecer do Pedido de Reexame, interposto pela Senhora Leni Matias – 
na qualidade de Procuradora-Geral do Município, contra os termos do 
Acórdão AC1-TC 03195/16 – 1ª Câmara, por preencher os requisitos de 
admissibilidade preconizados no artigo 45 da Lei Complementar nº 154/96, 
c/c o artigo 90 do Regimento Interno do Tribunal de Contas; 

II. Conceder provimento ao presente Pedido de Reexame, para excluir a 
multa imposta no item IV do AC1-TC 03195/16 (Autos nº 03235/13) à 
Senhora Leni Matias – Procuradora-Geral do Município de Ji-Paraná 
(2013), haja vista a existência de contradição no Acórdão, uma vez que o 
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procedimento de Contratação Direta, motivador da sanção aplicada à 
interessada, foi considerado Legal por esta Corte de Contas; 

III. Dar conhecimento deste Acórdão à Senhora Leni Matias, com a 
publicação no Diário Oficial eletrônico deste Tribunal – D.O.e-TCE/RO, 
cuja data da publicação deve ser observada como marco inicial para 
possível interposição de recursos, com supedâneo no art. 22, IV, c/c art. 
29, IV, da Lei Complementar nº 154/96, informando da disponibilidade do 
inteiro teor no sítio: www.tce.ro.gov.br; e 

IV. Arquivar os autos, após serem efetivadas as formalidades legais e 
administrativas necessárias. 

Participaram do julgamento os Conselheiros VALDIVINO CRISPIM DE 
SOUZA (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, o 
Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, o Conselheiro 
Presidente da Sessão da 2ª Câmara PAULO CURI NETO, a Procuradora 
do Ministério Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE 
OLIVEIRA. 

Porto Velho, quarta-feira, 3 de maio de 2017. 

(Assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Relator 
 
(Assinado eletronicamente) 
PAULO CURI NETO 
Conselheiro Presidente da Sessão da Segunda Câmara  

 

Município de Machadinho do Oeste 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 508/2017 -TCE/RO.  
UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Machadinho D’Oeste/RO – IMPREV. 
NATUREZA: Registro de Ato de Pessoal. 
ASSUNTO: Aposentadoria Voluntária de Professor. 
INTERESSADA: Iracilda Jacinto Sobrinho Barbosa . 
CPF n. 709.785.902-44. 
RELATOR: Omar Pires Dias. 
Conselheiro Substituto. 

DECISÃO N. 0094/2017-GCSOPD  

1. Trata-se de apreciação, para fins de registro, do ato de concessão inicial 
de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição (com o 
redutor de professor) em favor da servidora Iracilda Jacinto Sobrinho 
Barbosa, ocupante do cargo de Professora, Nível III, Classe A, 20 horas, 
do Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal de Machadinho 
D’Oeste/RO, matrícula n. 1612, com proventos integrais com base na 
média aritmética simples, sem paridade, com fundamento no artigo 40, §1º, 
inciso III, alínea “a”, c/c os §§ 3º e 8º da Constituição Federal de 1988, com 
redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, artigo 1º da Lei 
Federal n. 10.887/2004, artigo 16 c/c o artigo 18, parágrafo único, da Lei 
Municipal n. 1105/2012, de 2 de abril de 2012. 

2. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, em análise exordial , 
concluiu que inexiste nos autos prova cabal de que a servidora inativa 
Iracilda Jacinto Sobrinho Barbosa cumpriu o requisito de 25 anos de tempo 
efetivo exercício exclusivamente em função de magistério, na educação 
infantil, no ensino fundamental ou médio. Em razão do exposto, sugeriu a 
realização de diligência.  

3. Assim é como os autos se apresentam. Decido. 

4. Tenho que o processo que trata da concessão de aposentadoria 
voluntária por idade e tempo de contribuição da servidora Iracilda Jacinto 
Sobrinho Barbosa, no cargo de professora, nos moldes em que se mostra, 
deve retornar à origem para o fim de saneamento do feito.  

5. A inativação se deu nos termos do artigo 40, §1º, inciso III, alínea “a”, §§ 
3º e 8º da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 41/2003, c/c o artigo 1º da Lei Federal 10.887/2004, artigo 
16 e artigo 18, parágrafo único, da Lei Municipal n. 1105/2012, de 2 de 
abril de 2012, com a redução de cinco anos no tempo de contribuição e na 
idade. 

6. Ocorre que, para ter reduzido em cinco anos a idade e o tempo de 
contribuição, exige-se comprovação do exercício exclusivo nas funções de 
magistério na educação infantil, ensino fundamental e/ou médio. No 
entanto, no caso da servidora, de fato, está comprovado somente o tempo 
laborado na Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste/RO devendo, 
assim, ser carreado aos autos documentação pertinente ao período em 
que laborou no cargo de professora no Governo do Estado de Rondônia. 

7. Isso posto, decido fixar o prazo de trinta (30) dias, contados da ciência 
do teor desta Decisão, com fundamento no RITCRO, artigo 97, I, c, para 
que o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Machadinho D’Oeste/RO - IMPREV adote as seguintes providências:  

a) Comprove mediante instrumento oficial (certidão, declaração, registros) 
que a servidora Iracilda Jacinto Sobrinho Barbosa, ocupante do cargo de 
Professora, possui tempo mínimo de contribuição (25 anos), 
exclusivamente em função de magistério, na educação infantil no ensino 
fundamental e/ou médio, conforme exigência emanada do §5º do artigo 40 
da Constituição Federal/88, para fazer jus ao benefício que autoriza 
deduzir cinco anos do tempo de contribuição e da idade. 

8. Ao Assistente de Gabinete: 

a) Promova todos os atos processuais objetivando oficiar o órgão de 
origem; 

b) Publique a Decisão, na forma regimental; e 

c) Sobreste os autos neste Gabinete, até o cumprimento da Decisão. 

Gabinete do Relator, 6 de junho de 2017. 

Omar Pires Dias 
Conselheiro-Substituto 
Relator  

 

Município de Ministro Andreazza 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00222/17 

PROCESSO-e:    01416/16– TCE-RO 
SUBCATEGORIA:    Fiscalização de Atos e Contratos 
ASSUNTO:    Análise das Infrações Administrativas contra a LRF - 5º e 6º 
Bimestres - RREO e 3º Quadrimestre - RGF de 2015. 
UNIDADE:    Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza 
RESPONSÁVEIS:    Neuri Carlos Persch, CPF nº 325.451.772-53, Prefeito 
Municipal 
    Pedro Otávio Rocha, CPF nº 390.404.102-91, Contador 
ADVOGADOS:    Sem Advogados 
RELATOR:    PAULO CURI NETO 
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Fiscalização de Atos da Gestão Fiscal. Município de Ministro Andreazza. 
Irregularidades formais detectadas. Infração administrativa contra o artigo 
20, “b”, III, da LRF, decorrente da não recondução, dentro do prazo legal, 
das despesas de pessoal do Município de Ministro Andreazza – RO. 
Remessa intempestiva do Relatório Resumido de Execução Orçamentária 
relativo ao 6º bimestre e do RGF do 3º quadrimestre de 2015. 
Encaminhamento a destempo do relatório anual especificando as medidas 
de combate à evasão e à sonegação de tributos de competência do 
município. Notícia de falecimento do Gestor Público Municipal. Análise da 
responsabilização prejudicada. Extinção da Punibilidade (Precedentes do 
TCU e desta Corte de Contas: Acórdão nº 8661/2011 – TCU – 2ª Câmara, 
Processo nº 018.007/2009-5 e Acórdão nº 74/2014/TCER – 2ª Câmara, 
processo nº 2814/1997). Falha formal remanescente cuja responsabilidade 
foi atribuída ao Contador do Município. Remessa intempestiva do RREO 
relativo ao 6º bimestre e do RGF do 3º quadrimestre de 2015. Baixo 
potencial ofensivo. Aplicação de multa afastada. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de fiscalização de 
atos da Gestão Fiscal do Município de Ministro Andreazza, como tudo dos 
autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro PAULO 
CURI NETO, por unanimidade de votos, em: 

I – Considerar ilegais os atos de gestão fiscal do Município de Ministro 
Andreazza, no exercício de 2015, de responsabilidade dos senhores Neuri 
Carlos Persch (Prefeito) e Pedro Otávio Rocha (Contador), em razão das 
seguintes ilegalidades: a) não adoção das diretrizes traçadas na LRF para 
adequação da despesa com pessoal que se encontrava acima do limite 
legal no 2º quadrimestre; b) encaminhamento intempestivo do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária relativo ao 6º bimestre e do RGF do 
3º quadrimestre de 2015; e c) remessa a destempo do Relatório Anual 
especificando as medidas de combate à evasão e à sonegação de tributos 
de competência do município; 

II – Deixar de cominar multas, neste caso, ao senhor Neuri Carlos Persch, 
em razão do seu falecimento e ao senhor Pedro Otávio Rocha, em 
decorrência da reduzida gravidade da sua conduta; 

III - Dar ciência deste Acórdão, via Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal 
de Contas, ao senhor Pedro Otávio Rocha e ao do espólio do senhor Neuri 
Carlos Persch, cuja data de publicação deve ser observada como marco 
inicial para possível interposição de recurso, com supedâneo no art. 22, 
inciso IV, c/c o art. 29, inciso IV, da Lei Complementar n. 154/1996, 
informando-os de que o Voto e o Parecer Ministerial, em seu inteiro teor, 
estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, 
em atenção à sustentabilidade ambiental. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER 
POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, 
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, PAULO CURI NETO (Relator), 
WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA e BENEDITO ANTÔNIO 
ALVES; o Conselheiro Presidente EDILSON DE SOUSA SILVA; o 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON MOREIRA DE 
MEDEIROS. 

Porto Velho/RO, 18 de maio de 2017. 

(assinado eletronicamente)     
PAULO CURI NETO                            
Conselheiro Relator         
Mat. 450     
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente 
Mat. 299 

 

Município de Mirante da Serra 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO No : 1818/2017 (processo eletrônico) 
UNIDADE : Prefeitura Municipal de Mirante da Serra 
ASSUNTO : Consulta 
INTERESSADO: Flávio Máfia Miranda – CPF n. 633.629.962-72 
Controlador-Geral Municipal 
RELATOR : Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello 

CONSULTA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 84 DO REGIMENTO INTERNO. 
AUSÊNCIA DE PARECER TÉCNICO. ILEGITIMIDADE. NÃO 
CONHECIMENTO. ARQUIVAMENTO. 

1. Se a consulta formulada não preenche os requisitos mínimos de 
admissibilidade, dela não se conhece monocraticamente (art. 85 do 
RI/TCE-RO). 

2. Arquivamento. 

DM-GCJEPPM-TC 00157/17 

1. Trata-se de consulta formulada pelo Senhor Flávio Máfia Miranda, 
Controlador-Geral da Prefeitura Municipal de Mirante da Serra, solicitando 
emissão de juízo acerca do seguinte questionamento: “informamos que os 
servidores da Educação sendo eles professores e motoristas que se 
deslocam a área rural do município em veículos oficiais do município, não 
sendo onerados a eles custo de transporte! E quanto à alimentação 
poderiam esses servidores se alimentar nas escolas rurais municipais?” 

2. Posto isso, em juízo de admissibilidade, decido. 

3. Consoante dispõe os artigos 84 e 85 do Regimento interno desta Corte, 
são requisitos de admissibilidade, verbis: 

Art. 84 - As consultas serão formuladas por intermédio do Governador do 
Estado e Prefeitos Municipais, Presidentes do Tribunal de Justiça, 
Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, de Comissão Técnica 
ou de Inquérito, de Partido Político, Secretários de Estado ou entidade de 
nível hierárquico equivalente, Procurador Geral do Estado, Procurador 
Geral de Justiça, Dirigentes de Autarquias, de Sociedades de Economia 
Mista, de Empresas Públicas e de Fundações Públicas.  

§ 1º- As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser 
formuladas articuladamente e instruídas, sempre que possível, com 
parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade 
consulente.  

§ 2º- A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter 
normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso 
concreto. 

Art. 85. No juízo de admissibilidade, o Relator, em decisão monocrática, 
não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do artigo anterior 
ou que verse sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após 
comunicação ao consulente. (NR) 

4. Apesar de versar sobre matéria afeta à Corte de Contas, a presente 
consulta não preenche os pressupostos de admissibilidade para o seu 
conhecimento, primeiro, por ser formulada por pessoa ilegítima; segundo, 
encontra-se precariamente instruída, em razão de não ter sido anexado 
parecer, nos termos do §1º, do art. 84 do Regimento Interno. 

5. Assim, deve-se aplicar a regra do art. 85 do Regimento Interno deste 
Tribunal de Contas, qual seja: “no juízo de admissibilidade, o Relator, em 
decisão monocrática, não conhecerá de consulta que não atenda aos 
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requisitos do artigo anterior ou que verse sobre caso concreto, devendo o 
processo ser arquivado após comunicação ao consulente”. 

6. Isto posto, esta Relatoria delibera por: 

I – Não conhecer da consulta formulada pelo Senhor Flávio Máfia Miranda, 
Controlador-Geral da Prefeitura Municipal de Mirante da Serra, nos termos 
do art. 85 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, eis que 
ausentes os requisitos normativos; 

II – Dar ciência da decisão ao interessado indicado no cabeçalho, por 
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, nos termos do art. 22, IV, da Lei Complementar n. 154/1996; 

III – Intimar o Ministério Público de Contas, mediante ofício; 

IV – Atendidas todas as exigências contidas nesta decisão, arquivar os 
autos. 

7. Ao Departamento do Pleno para cumprimento, expedindo-se o 
necessário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Porto Velho, 5 de junho de 2017. 

(assinado eletronicamente) 
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
CONSELHEIRO 
Matrícula 11 

 

Município de Nova Mamoré 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO: 2618/2008-TCRO - Apensos: processos n. 3475/2008-TCRO, 4162/2008-TCRO, 2570/2009-TCRO, 2595/2009-TCRO, 3659/2009-TCRO, 
3769/2009-TCRO, 3804/2009-TCRO, 1925/2010-TCRO, 200/2011-TCRO, 208/2011-TCRO, 217/2011-TCRO, 2952/2011-TCRO, 2639/2012-TCRO, 2640/2012-
TCRO 
CATEGORIA: Ato de Pessoal 
SUBCATEGORIA: Admissão de Pessoal 
ASSUNTO: Admissão  
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Nova Mamoré 
INTERESSADOS: Francisco Eurimar Alves da Silva e outros 
Maria Parzewski Fernandes e outros 
Rosa Duran Guasico e outros 
Adilson Bispo Mota e outros 
Angelo Cardoso de Abreu e outros 
Rosa Maria Tomé dos Santos  
Cleonice Norberto de Oliveira Fochezatto 
Rosineia Lima dos Santos e outros 
Jaquisson Gushy Mota 
Fernanda Andreia Teles Santos e outros 
Leide Cláudia Medeiros da Silva e outros 
Maria de Fátima Souza 
Marilene Rodrigues Alves e outros 
Luzia Rocha Nunes 
Tallis Meireles Frazão e outros 
RESPONSÁVEL: José Brasileiro Uchoa – Prefeito Municipal 
CPF n. 037.011.662-34  
ADVOGADOS: Sem Advogados 
RELATOR: OMAR PIRES DIAS 

DECISÃO N. 0095/2017-GCSOPD  

1. Trata-se de autos referentes aos atos de admissões de pessoal decorrente de aprovação em concurso público, de que trata o Edital de Concurso Público n. 
001/2007, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo do Município de Nova Mamoré, sob o Regime Estatutário, com resultado homologado em 4 de março de 
2008. 

2. Após apreciação pela legalidade e registro dos atos, por unanimidade de votos, na 19ª sessão, de 11.10.2016, gerado o Acórdão n. AC1-TC 01816/16, 
publicado no DOe-TCE/RO n. 1266, de 4.11.2016, os autos foram encaminhados ao Departamento da 1ª Câmara para seguimento dos trâmites necessários. 

3. Assim é como os autos se apresentam.  

4. Verifica-se que no Acórdão que julgou o presente processo não constou como anexo o apêndice com os nomes dos interessados e seus respectivos dados. 
Nada obstante não considerar erro capaz de alterar o teor da decisão colegiada exarada, considero indispensável a republicação do decisum. 

5. Dessa forma, pautado no poder-dever de revisão de seus atos, considerando que o erro demonstrado não altera o mérito do Acórdão AC1-TC 01816/16, 
determino ao Departamento da 1ª Câmara- SPJ a adoção das seguintes providências: 

I – Retificar o Acórdão n. AC1-TC 01816/16, publicado no DOe-TCE/RO n. 1266, de 4.11.2016, para que passe a constar o Apêndice I (em anexo nesta Decisão) 
na proposta de Decisão do presente processo; 
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II – Republicar o Acórdão com a alteração de que trata o item I; 

III – Dar ciência, nos termos da Lei, ao Poder Executivo do Município de Nova Mamoré, ficando registrado que o Acórdão retificado, em seu inteiro teor, 
encontra-se disponível no sítio deste Tribunal de Contas (tce.ro.gob.br);e 

IV – Após, dê seguimento aos procedimentos necessários para o arquivamento do feito. 

6. Ao Assistente de Gabinete: 

a) Publique a decisão, na forma regimental; 

b) Encaminhe o processo ao Departamento da 1ª Câmara – SPJ, a fim de cumprimento das providências determinadas; 

Gabinete do Relator, 5 de junho de 2017. 

Omar Pires Dias 
Conselheiro-Substituto 
Relator 

Apêndice I da Proposta de Decisão 

PROCESSO N. 2618/2008-TCRO 

PROC N ANO INTERESSADO CPF CARGO CARGA 
HORÁRIA 

CLASSIFI- 
CAÇÃO 

PESSOA 
COM 

DEFICIÊNCIA 
PCD 

CONVOCAÇÃO NOMEAÇÃO DATA DA 
POSSE 

2618 2008 Francisco 
Eurimar Alves 
da Silva 

663.521.002-44 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 3ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1357 - 
GP/2008, de 
13.5.2008 

13.5.2008 

Ivete Bruno Sá 
Teles Oliveira 

754.722.102-59 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 10ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1310 - 
GP/2008, de 
11.4.2008 

11.4.2008 

Clemilson 
Costa Santiago 

696.544.332-49 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 5ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1316 - 
GP/2008, de 
18.4.2008 

18.4.2008 

Josimar Ramos 
de Souza 

605.089.732-87 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 6ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1316 - 
GP/2008, de 
18.4.2008 

18.4.2008 

Silva Ney 
Gonçalves 
Albino 

680.854.862-53 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 7ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1316 - 
GP/2008, de 
18.4.2008 

18.4.2008 

Marilândia 
Bento Barbosa 

687.557.162-53 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 14ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1311 - 
GP/2008, de 
14.4.2008 

14.4.2008 

Miraldo Pinto 
Pereira 

106.603.302-10 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 9ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1297 - 
GP/2008, de 
9.4.2008 

9.4.2008 

Cleidiane Júlia 
da Silva 
Bárbaro 

086.657.357-71 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1303 - 
GP/2008, de 
10.4.2008 

10.4.2008 

Egle Bueno 
Marra 

009.832.051-32 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 8ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1303 - 
GP/2008, de 
10.4.2008 

10.4.2008 

Silvanira Costa 
Araújo 

729.244.382-68 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 13ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1303 - 
GP/2008, de 
10.4.2008 

10.4.2008 

Soili Kirst 
Arnholz 

326.702.572-91 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 2ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1303 - 
GP/2008, de 
10.4.2008 

10.4.2008 
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Edna Ferreira 
Viana 

577.561.982-04 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais 

40 horas 10ª Sim Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1310 - 
GP/2008, de 
11.4.2008 

11.4.2008 

Neuzeli Amorim 
de Oliveira 

458.575.391-53 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais - 
Zona rural 

25 horas 5ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1328 - 
GP/2008, de 
23.4.2008 

23.4.2008 

Alba Neta Silva 349.308.682-20 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais - 
Zona rural 

25 horas 8ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1328 - 
GP/2008, de 
23.4.2008 

23.4.2008 

Lucileia Peris 001.723.107-84 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais - 
Zona rural 

25 horas 9ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1328 - 
GP/2008, de 
23.4.2008 

23.4.2008 

Maria das 
Graças Teixeira 
Cao 

232.993.711-34 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais - 
Zona rural 

25 horas 10ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1328 - 
GP/2008, de 
23.4.2008 

23.4.2008 

Silvia Magron 
Rodrigues Lima 

831.052.479-04 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais - 
Zona rural 

25 horas 6ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1316 - 
GP/2008, de 
18.4.2008 

18.4.2008 

Cristiane de 
Brito Menacho 

697.135.102-91 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais - 
Zona rural 

25 horas 5ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1316 - 
GP/2008, de 
18.4.2008 

18.4.2008 

Roberto 
Marques da 
Silva 

286.446.892-15 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 3ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1351 - 
GP/2008, de 
7.5.2008 

7.5.2008 

Mariza 
Terezinha de 
Araújo 

583.012.082-87 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1332 - 
GP/2008, de 
24.4.2008 

24.4.2008 

Sebastiana 
Mendes 
Teixeira 

211.639.101-63 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

25 horas 11ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1311 - 
GP/2008, de 
14.4.2008 

14.4.2008 

Clarice Teodoro 
Lourenço da 
Silva 

074.462.628-50 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 2ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1297 - 
GP/2008, de 
9.4.2008 

9.4.2008 

Graciane 
Gomes do 
Carmo 

768.177.252-91 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 6ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1303 - 
GP/2008, de 
10.4.2008 

10.4.2008 

Adriana Ulisse 
Nogueira 
Sampaio 

673.314.162-00 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais - 
Zona rural 

25 horas 4ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1303 - 
GP/2008, de 
10.4.2008 

10.4.2008 

Maria Rosineide 
Rodrigues 
Menezes 

653.474.802-97 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 4ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1328 - 
GP/2008, de 
23.4.2008 

23.4.2008 

Edilaine de 
Oliveira do 
Nascimento 
Ramos 

813.865.242-04 Professor - 
Pedagogo 

40 horas 8ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1294 - 
GP/2008, de 
8.4.2008 

8.4.2008 

Maria 
Rosimeire 
Menezes 
Rodrigues 

581.695.202-15 Professor - 
Língua 
Portuguesa 
- Zona rural 

40 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1328 - 
GP/2008, de 
23.4.2008 

23.4.2008 

Maria Ana Lúcia 
da Silva 

139.239.602-63 Professor 
de História 
- Zona rural 

25 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1328 - 
GP/2008, de 
23.4.2008 

23.4.2008 
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Jane Gonçalves 
Reis 

456.868.312-20 Professor 
de História 
- Zona rural 

25 horas 2ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1328 - 
GP/2008, de 
23.4.2008 

23.4.2008 

Elci Tavares de 
Faria  
Fernandes 

620.359.406-72 Professor 
de 
Geografia - 
Zona rural 

25 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1335 - 
GP/2008, de 
29.4.2008 

23.4.2008 

Karine de 
Fátima Alves 
Gomes 

066.887.856-84 Professor 
de Ciências 
- Zona rural 

40 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1308 - 
GP/2008, de 
11.4.2008 

23.4.2008 

Paulo Eduardo 
Queiroz Barros 

863.287.003-34 Controlador 
Interno 

40 horas 2ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
15.3.2008 

Decreto n. 
1266 - 
GP/2008, de 
19.3.2008 

19.3.2008 

Erivaldo 
Barbosa de 
Oliveira 

607.399.322-68 Controlador 
Interno 

40 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
15.3.2008 

Decreto n. 
1297 - 
GP/2008, de 
9.4.2008 

9.4.2008 

Mercia Jesus 
de Sá Fonseca 

593.104.802-20 Professor - 
Pedagogo - 
Supervisão 
Escolar - 
Zona rural 

40 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1348 - 
GP/2008, de 
6.5.2008 

6.5.2008 

Francione 
Farias Gomes 

004.469.842-99 Artífice 
Soldador 

40 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão dos 
dias 6 e 
7.4.2008 

Decreto n. 
1348 - 
GP/2008, de 
6.5.2008 

6.5.2008 

3475 2008 Maria 
Parzewski 
Fernandes 

479.165.082-49 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 10ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1368 - 
GP/2008, de 
26.5.2008 

1º.7.2008 

Angela Maria 
Estevam da 
Silva 

349.216.132-49 Professor - 
Pedagogo - 
Supervisão 
Escolar 

40 horas 2ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1368 - 
GP/2008, de 
26.5.2008 

28.7.2008 

Marcinéia 
Ferreira Gomes 
Moreira 

620.367.692.68 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 17ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1368 - 
GP/2008, de 
26.5.2008 

5.6.2008 

Manoel Vieira 
Pereira Filho 

162.764.852-68 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 15ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1368 - 
GP/2008, de 
26.5.2008 

3.7.2008 

Flávio Rosa 
Nascimento 

696.555.702-82 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 18ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1368 - 
GP/2008, de 
26.5.2008 

10.6.2008 

Luciana França 
da Conceição 

261.148.678-66 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 20ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1368 - 
GP/2008, de 
26.5.2008 

30.6.2008 

Milton da Silva 
Ramos 

629.300.792-15 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 16ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1368 - 
GP/2008, de 
26.5.2008 

12.6.2008 

Simone Pereira 
da Silva 

768.586.772-91 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 19ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1368 - 
GP/2008, de 
26.5.2008 

19.6.2008 

Angel Gabriel 
Andrade 
Aranguiz 

511.347.722-20 Professor 
de Língua 
Inglesa 

40 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1368 - 
GP/2008, de 
26.5.2008 

5.6.2008 

João Eloi de 
Melo 

175.434.418-61 Professor 
de 
Matemática 

25 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1378 - 
GP/2008, de 
2.6.2008 

2.6.2008 

Celina Kenia de 
Andrade 

620.185.072-49 Professor 
de 
Educação 
Física - 
Zona rural 

25 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1378 - 
GP/2008, de 
2.6.2008 

2.6.2008 
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Manoel Suarez 
Sanchez 

615.530.002-00 Professor 
de 
Educação 
Física - 
Zona rural 

40 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1365 - 
GP/2008, de 
21.5.2008 

21.5.2008 

Graciele 
Cristina Tafarel 
Franco 

000.602.441-60 Professor 
de 
Geografia - 
Zona rural 

40 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
3.4.2008 

Decreto n. 
1311 - 
GP/2008, de 
14.4.2008 

14.4.2008 

4162 2008 Rosa Duran 
Guasico 

349.226.012-87 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 23ª Não Retificação 
publicada no 
Jornal o 
Estadão de 
17.7.2008 

Decreto n. 
1423 - 
GP/2008, de 
18.7.2008 

18.7.2008 

Walesca de 
Castro Freitas 
Mota 

630.884.012-20 Enfemeira 40 horas 5ª Não Publicada no 
Jornal Diário da 
Amazônia do 
dia 8.8.2008 

Decreto n. 
1445 - 
GP/2008, de 
13.8.2008 

13.8.2008 

Jarbelini Costa 
de Lima 

051.409.782-53 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais - 
Zona rural 

40 horas 21ª Não Retificação 
publicada no 
Jornal o 
Estadão de 
17.7.2008 

Decreto n. 
1456 - 
GP/2008, de 
15.8.2008 

15.8.2008 

Walmar de 
Souza Azevedo 

329.978.412-91 Médico - 
Clínico 
Geral 

40 horas 1ª Não Publicada no 
Jornal Diário da 
Amazônia do 
dia 8.8.2008 

Decreto n. 
1443 - 
GP/2008, de 
13.8.2008 

13.8.2008 

2570 2009 Adilson Bispo 
Mota 

796.896.392-34 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

25 horas 24ª Não Retificação 
publicada no 
Jornal o 
Estadão de 
17.7.2008 

Decreto n. 
1452 - 
GP/2008, de 
14.8.2008 

14.8.2008 

Tânia Márcia 
Vicente de 
Araújo 

795.144.059-00 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 25ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão dos 
dias 31.8 e 
1º.9.2008 

Decreto n. 
166 - 
GP/2009, de 
16.3.2009 

4.5.2009 

Pedro Vieira de 
Araújo 

461.342.201-91 Controlador 
Interno 

40 horas 3ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
18.3.2009 

Decreto n. 
166 - 
GP/2009, de 
16.3.2009 

3.4.2009 

Isis Daiane 
Araújo de 
Amorim 

726.889.472-49 Enfermeiro 40 horas 7ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
18.3.2009 

Decreto n. 
097 - 
GP/2009, de 
2.2.2009 

17.4.2009 

Gigliane Angela 
Pereira Lima 

715.833.432-53 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 24ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
18.3.2009 

Decreto n. 
207 - 
GP/2009, de 
1º.4.2009 

1º.4.2009 

Francisca das 
Chagas dos 
Santos 

717.682.892-04 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 17ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
18.3.2009 

Decreto n. 
303 - 
GP/2009, de 
13.4.2009 

13.4.2009 

Fábia Iraci de 
Oliveira 

619.552.802-15 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 18ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
18.3.2009 

Decreto n. 
207 - 
GP/2009, de 
1º.4.2009 

1º.4.2009 

Edna Martins 
de Paula 

083.482.907-02 Enfermeiro 40 horas 6ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
17.2.2009 

Decreto n. 
097 - 
GP/2009, de 
2.2.2009 

12.3.2009 

Eunice 
Menezes de 
Souza 

389.948.442-87 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 27ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão dos 
dias 31.8 e 
1º.9.2008 

Decreto n. 
166 - 
GP/2009, de 
16.3.2009 

1º.4.2009 

Edilson Elias 
Nascimento 

594.197.172-91 Professor - 
Magistério 

40 horas 2ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
17.2.2009 

Decreto n. 
132 - 
GP/2009, de 
19.2.2009 

19.2.2009 

2595 2009 Angelo Cardoso 
de Abreu 

590.061.372-00 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 17ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão dos 
dias 31.8 e 
1º.9.2008 

Decreto n. 
097 - 
GP/2009, de 
2.2.2009 

18.2.2009 
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Alana Maria 
Ramos Simões 

538.233.034-49 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 24ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão dos 
dias 31.8 e 
1º.9.2008 

Decreto n. 
097 - 
GP/2009, de 
2.2.2009 

17.2.2009 

Carla Martins 
de Carvalho 
Uchoa 

702.446.692-87 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 6ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
17.2.2009 

Decreto n. 
153 - 
GP/2009, de 
3.3.2009 

3.3.2009 

Camila 
Gonçalves 
Ereira 

528.000.082-53 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 20ª Não Retificação 
publicada no 
Jornal o 
Estadão de 
17.7.2008 

Decreto n. 
097 - 
GP/2009, de 
2.2.2009 

26.2.2009 

Claudio 
Rodrigues 
Santiago 

767.889.702-20 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 22ª Não Retificação 
publicada no 
Jornal o 
Estadão de 
17.7.2008 

Decreto n. 
097 - 
GP/2009, de 
2.2.2009 

3.3.2009 

Daniele Rubira 
Fogaça 

801.573.602-10 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 16ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
17.2.2009 

Decreto n. 
152 - 
GP/2009, de 
3.3.2009 

3.3.2009 

Fabiano Sales 
de Aguiar 

701.906.822-72 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 18ª Não Retificação 
publicada no 
Jornal o 
Estadão de 
17.7.2008 

Decreto n. 
097 - 
GP/2009, de 
2.2.2009 

2.3.2009 

Maria 
Fernandes da 
Silva da Costa 

470.805.312-68 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 23ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão dos 
dias 31.8 e 
1º.9.2008 

Decreto n. 
097 - 
GP/2009, de 
2.2.2009 

18.2.2009 

Ruth Araújo dos 
Santos 

788.183.972-49 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 20ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
18.3.2009 

Decreto n. 
187 - 
GP/2009, de 
23.3.2009 

23.3.2009 

Simone 
Aparecida 
Reberte 
Capiotto 

872.049.249-91 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 5ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
17.2.2009 

Decreto n. 
154 - 
GP/2009, de 
3.3.2009 

3.3.2009 

Susi Silva de 
Castro Clímaco 

220.239.842-20 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 7ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
17.2.2009 

Decreto n. 
131 - 
GP/2009, de 
18.2.2009 

18.2.2009 

Vanuzia 
Carvalho das 
Mercês Garcia 

796.553.002-34 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 25ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
18.3.2009 

Decreto n. 
182- 
GP/2009, de 
20.3.2009 

20.3.2009 

Tatiane Abreu 
de Aguiar 

643.885.142-68 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 8ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
17.2.2009 

Decreto n. 
157 - 
GP/2009, de 
10.3.2009 

10.3.2009 

Fernanda Dias 
da Silva 

653.294.222-72 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 14ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
17.2.2009 

Decreto n. 
158 - 
GP/2009, de 
12.3.2009 

12.3.2009 

Lucilene da 
Silva Ribeiro 

840.081.562-91 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 12ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
17.2.2009 

Decreto n. 
130 - 
GP/2009, de 
18.2.2009 

18.2.2009 

Lindalva Sousa 
dos Santos 
Pereira 
Magalhães 

799.774.303-06 Professor - 
Língua 
Portuguesa 
- Zona rural 

40 horas 5ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
18.3.2009 

Decreto n. 
166 - 
GP/2009, de 
16.3.2009 

27.3.2009 

Maria Girlene 
Afonso 
Henrique 

981.298.994-34 Professor - 
Magistério - 
Zona rural 

40 horas 10ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
17.2.2009 

Decreto n. 
131 - 
GP/2009, de 
18.2.2009 

18.2.2009 

3659 2009 Rosa Maria 
Tomé dos 
Santos 

720.385.942-87 Professor - 
Língua 
Portuguesa 
- Zona rural 

25 horas 6ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão dos 
dias 18 e 
19.6.2009 

Decreto n. 
499 - 
GP/2009, de 
7.7.2009 

7.7.2009 
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3769 2009 Cleonice 
Norberto de 
Oliveira 
Fochezatto 

733.914.842-68 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 30ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão dos 
dias 31.8 e 
1º.9.2008 

Decreto n. 
332 - 
GP/2009, de 
26.5.2009 

20.4.2009 

3804 2009 Rosineia Lima 
dos Santos 

286.768.402-10 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 32ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
31.7.2009 

Decreto n. 
533 - 
GP/2009, de 
10.8.2009 

10.8.2009 

Ellen Barbosa 
Maciel 

607.139.502-00 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 34ª Não Publicada no 
Jornal O 
Estadão do dia 
31.7.2009 

Decreto n. 
534 - 
GP/2009, de 
13.8.2009 

13.8.2009 

1905 2010 Jaquisson 
Gushy Mota 

514.035.102-10 Enfermeiro 40 horas 8ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
19.1.2010 

Decreto n. 
828 - 
GP/2010, de 
2.2.2010 

2.2.2010 

200 2011 Fernanda 
Andreia Teles 
Santos 

828.535.842-91 Professor 
de Língua 
Portuguesa 
- Zona rural 

40 horas 5ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
11.8.2010 

Decreto n. 
1088 - 
GP/2010, de 
2.9.2010 

2.9.2010 

Francisco 
Mendes da 
Rocha 

349.403.242-49 Professor 
de Língua 
Portuguesa 
- Zona rural 

40 horas 4ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
11.8.2010 

Decreto n. 
1069 - 
GP/2010, de 
12.8.2010 

12.8.2010 

208 2011   598.753.642-15 Professor 
de Língua 
Portuguesa 
- Zona rural 

40 horas 2ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
31.3.2010 

Decreto n. 
940 - 
GP/2010, de 
22.4.2010 

22.4.2010 

Ricardo 
Céspedes 
Moreira 

385.714.552-87 Professor 
de 
Educação 
Física - 
Zona rural 

40 horas 2ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
31.3.2010 

Decreto n. 
958 - 
GP/2010, de 
30.6.2010 

14.5.2010 

217 2011 Maria de Fátima 
Souza 

671.410.562-20 Professor - 
Pedagogo - 
Séries 
iniciais  

40 horas 36ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
11.8.2010 

Decreto n. 
1118 - 
GP/2010, de 
5.10.2010 

5.10.2010 

2952 2011 Marilene 
Rodrigues 
Alves 

683.036.962-20 Professor 
de Língua 
Portuguesa 
- Zona rural 

40 horas 10ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
20.1.2011 

Decreto n. 
1259 - 
GP/2011, de 
3.2.2011 

3.2.2011 

Vandileia 
Araujo Silva 

701.345.612-87 Professor 
de Língua 
Portuguesa 
- Zona rural 

40 horas 6ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
20.1.2011 

Decreto n. 
1257 - 
GP/2011, de 
3.2.2011 

3.2.2011 

Vania Brito 
Lopes 

691.342.862-68 Professor 
de Língua 
Portuguesa 
- Zona rural 

40 horas 8ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
20.1.2011 

Decreto n. 
1236 - 
GP/2011, de 
1º.2.2011 

1º.2.2011 

2639 2012 Luzia Rocha 
Nunes 

721.401.602-82 Enfermeiro 40 horas 32ª Não Publicada no 
jornal Diário da 
Amazônia do 
dia 19.10.2011 

Decreto n. 
1614 - 
GP/2011, de 
4.11.2011 

4.11.2011 

Jackson Alves 
de Lima 

732.590.552-15 Enfermeiro 40 horas 33ª Não Publicada no 
jornal Diário da 
Amazônia do 
dia 19.10.2011 

Decreto n. 
1606 - 
GP/2011, de 
20.10.2011 

20.10.2011 

Márcio Gil 
Moisés 
Monteiro 

629.291.782-72 Enfermeiro 40 horas 28ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
28.6.2011 

Decreto n. 
1516 - 
GP/2011, de 
1º.8.2011 

1º.8.2011 

2640 2012 Tallis Meireles 
Frazão 

647.827.272-91 Enfermeiro 40 horas 29ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
28.6.2011 

Decreto n. 
1502 - 
GP/2011, de 
11.7.2011 

11.7.2011 

Eduardo 
Pinheiro da 
Silva 

788.259.202-10 Enfermeiro 40 horas 22ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
3.5.2011 

Decreto n. 
1941 - 
GP/2011, de 
1º.7.2011 

1º.7.2011 

Marilene 
Jacome de 
Araujo 

349.259.962-15 Enfermeiro 40 horas 27ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
28.6.2011 

Decreto n. 
1525 - 
GP/2011, de 
11.8.2011 

11.8.2011 
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Atinelle Teles 
Novais 

882.882.772-68 Enfermeiro 40 horas 17ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
3.5.2011 

Decreto n. 
1446 - 
GP/2011, de 
24.5.2011 

24.5.2011 

Zylka Sampaio 
Duran 

707.016.442-49 Enfermeiro 40 horas 19ª Não Publicada no 
jornal O 
Estadão do dia 
3.5.2011 

Decreto n. 
1437 - 
GP/2011, de 
16.5.2011 

16.5.2011 

 

Município de Porto Velho 

ACÓRDÃO 

Acórdão - AC1-TC 00820/17 

 PROCESSO: 338/2017 – TCRO 
CATEGORIA: Ato de Pessoal 
SUBCATEGORIA: Admissão de Pessoal 
ASSUNTO: Admissão 
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Porto Velho 
INTERESSADAS: Francisca Meire Gomes de Carvalho 
CPF: 369.223.402-30 
Rosinete Nogueira da Paz 
CPF: 480.337.154-72 
Fernanda Cristina Crispim Nunes 
CPF: 009.221.812-17 
RESPONSÁVEIS: Alexey da Cunha Oliveira – Secretário Municipal de 
Administração 
CPF: 497.531.342-15 
ADVOGADOS: Sem Advogados 
RELATOR: OMAR PIRES DIAS 
GRUPO: I (artigo 170, §4º, I, RITCRO) 
SESSÃO: 8 – 16 de maio de 2017 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ATO DE PESSOAL. SUJEITO A 
REGISTRO. ADMISSÃO. ARTIGO 37, INCISO I, II, III E IV, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

1. Admissão de servidores. Servidores Municipais. Concurso Público. 
Edital n. 001/2011. 2. Legalidade das admissões. Apto para registro. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam do exame da 
legalidade, para fins de registro dos atos de admissão de pessoal de 
Francisca Meire Gomes de Carvalho, CPF: 369.223.402-30, Rosinete 
Nogueira da Paz, CPF: 480.337.154-72, Fernanda Cristina Crispim Nunes, 
CPF: 009.221.812-17, decorrentes de aprovação em concurso público, 
referente ao Edital de Concurso Público n. 001/SEMAD/2011, de 24 de 
outubro de 2011, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro-Substituto 
OMAR PIRES DIAS, por unanimidade de votos, em: 

I – Considerar legal os atos de admissão, no Quadro de Pessoal da 
Prefeitura de Porto Velho, das servidoras Francisca Meire Gomes de 
Carvalho, CPF: 369.223.402-30, no cargo de Técnico em Enfermagem, 40 
horas, Nível Médio, sob o Regime Estatutário, Rosinete Nogueira da Paz, 
CPF: 480.337.154-72, no cargo de Técnico em Enfermagem, 40 horas, 
Nível Médio, sob o Regime Estatutário e Fernanda Cristina Crispim Nunes, 
CPF: 009.221.812-1, no cargo de Assistente Administrativo, 40 horas, 
Nível Médio, sob o Regime Estatutário, decorrentes de aprovação em 
concurso público, referente ao Edital de Concurso Público n. 
001/SEMAD/2011, decorrentes de aprovação em concurso público, 
referente ao Edital de Concurso Público n. 001/SEMAD/2011. 

II – Determinar o registro, nos termos do artigo 49, inciso III, alínea “a”, da 
Constituição Estadual e artigo 37, inciso I, da Lei Complementar n. 154/96 
e artigo 56 do Regimento Interno - TCE-RO; 

III– Dar ciência, nos termos da lei, à Prefeitura Municipal de Porto Velho, 
ficando registrado que a Proposta de Decisão, em seu inteiro teor, 
encontra-se disponível no sítio deste Tribunal de Contas (tce.ro.gov.br); e 

IV – Arquivar os autos, após o cumprimento das formalidades legais e 
regimentais que o caso requer para o controle no acervo desta Corte de 
Contas. 

Participaram do julgamento o Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA 
SILVA; os Conselheiros-Substitutos OMAR PIRES DIAS (Relator) e 
FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA; o Conselheiro Presidente 
BENEDITO ANTONIO ALVES; a Procuradora do Ministério Público de 
Contas, YVONETE FONTINELLE DE MELO. 

Porto Velho, terça-feira, 16 de maio de 2017. 

Assinado eletronicamente 
OMAR PIRES DIAS 
Conselheiro-Substituto Relator 
 
Assinado eletronicamente 
BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
Conselheiro Presidente da Primeira Câmara 

 

Município de Porto Velho 

ACÓRDÃO 

Acórdão - APL-TC 00221/17 

PROCESSO:    0716/2008 e apensos (0717/2008; 0718/2008; 0719/2008; 0720/2008; 0721/2008; 0722/2008 e 0723/2008). 
UNIDADE:    Prefeitura de Porto Velho 
ASSUNTO:    Análise da Legalidade dos Atos de Admissão – Concurso Público Estatutário regido pelo Edital nº 126/2003 
RESPONSÁVEIS:    Mário Jorge de Medeiros – Secretário Municipal de Administração à época, CPF n. 090.955.352-15; 
    Mauro Nazif Rasul – Ex-Prefeito, CPF n. 701.620.007-82 
ADVOGADOS:    Sem Advogados 
RELATOR:    PAULO CURI NETO 
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Exame de legalidade de atos de admissão. Irregularidades sanadas. Pela legalidade e registro dos atos. Arquivamento. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de análise de legalidade dos atos de admissão de pessoal decorrentes de Concurso Público deflagrado 
pela Prefeitura de Porto Velho, regidos pelo Edital Normativo nº 126/2003, como tudo dos autos consta. 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro PAULO CURI NETO, 
por unanimidade de votos, em: 

I - Considerar legais os Atos de Admissão infrarrelacionados, decorrentes do Concurso deflagrado pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, regido pelo Edital nº 
126/2003, por estarem em conformidade com a Instrução Normativa nº 08/TCER/2003: 

Processo Nº/Ano Nome CPF  Cargo  CL  

716/2088  

  

Tacyana Cybele Catão de Olivieira Lago 032.597.374-13 Bioquímica 

5ª 

  

  Rosimeire Cristina Dalla Martha 349.994.692-00 Farmacêutica- Bioquímica 15ª 

  Francisco Clayton Ferreira 569.886.642-20 Farmacêutico-Bioquimíco 13 

721/2008  Lucilene Bentes 152.069.632-91 Enfermeira 14 

  Valentina Barbosa da Silva 684.706.142-15 Enfermeira 1ª 

722/2008  Neil Jenser Galdino França 570.408.772-87 Enfermeiro 5ª 

  Maria Silva Cavalcante 028.232.412-72 Enfermeira 4ª 

  Angelina de Almeida Rosa 386.446.652-00 Enfermeira 9ª 

  Adriana Aparecida da Costa Tibúrcio 984.888.217-00 Enfermeiro 11ª 

  Eliane Dias Ferreira 493.317.391-34 Professora 17ª 

  Elizete Monteiro da Silva Assis 572.944.962-34 Professora 7ª 

  Luiz Antônio de Almeida Nobile 564.694.978-53 Médico 1ª 

  Wania Soares Maia 340.755.852-04 Médica 4ª 

  Niara Maria Rodrigues Leite 467.957.584-00 Bioquímica 6ª 

  Lilian Daisy Paes Galindo 908.825.714-00 Biomédica 1ª 

  Sid Orleans Cruz 568.704.504-04 Enfermeiro 6ª 

  Jerrimar Soares Montenegro 421.635.522-68 Enfermeiro 12ª 

  Jorge Domingos de Souza Filho 630.715.502-78 Enfermeiro 7ª 

  Nelcina Maria de Azevedo Lima 224.812.822-15 Bioquímico 12ª 

II – Determinar seus registros nos termos do disposto no artigo 71, inciso III, combinado com o artigo 75 da Carta Federal e no artigo 49, inciso III, alínea “a”, da 
Constituição Estadual c/c os artigos 1º, inciso V e 37, inciso I, da Lei Complementar nº. 154/96 c/c o artigo 56 do Regimento Interno (Resolução Administrativa 
5/1996, de 13/12/1996); 
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III – Dar ciência deste Acórdão aos interessados identificados no cabeçalho, via Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, cuja data de publicação deve 
ser observada como marco inicial para possível interposição de recurso, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c o art. 29, inciso IV, da Lei Complementar n. 
154/1996, informando-os de que o inteiro teor do voto está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade 
ambiental; e 

IV – Arquivar os autos, depois de cumpridos os trâmites regimentais. 

Participaram do julgamento os Senhores Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, FRANCISCO 
CARVALHO DA SILVA, PAULO CURI NETO (Relator), WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA e BENEDITO ANTÔNIO ALVES; o Conselheiro Presidente 
EDILSON DE SOUSA SILVA; o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS. 

 Porto Velho/RO, 18 de maio de 2017. 

(assinado eletronicamente)     
PAULO CURI NETO                            
Conselheiro Relator         
Mat. 450     
 
(assinado eletronicamente) 
EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente 
Mat. 299 

 

Município de Vale do Paraíso 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO No : 01678/2017 (Vol. I) 
UNIDADE : Câmara Municipal de Vale do Paraíso 
ASSUNTO : Consulta 
INTERESSADO: Welligton Ton Gusmão – CPF n. 003.574.382-48 
Presidente da Câmara Municipal de Vale do Paraíso 
RELATOR : Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello 

CONSULTA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 85 DO REGIMENTO INTERNO. 
CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO. ARQUIVAMENTO. 

1. Se a consulta formulada não preenche os requisitos mínimos de 
admissibilidade, dela não se conhece monocraticamente (art. 85 do 
RI/TCE-RO). 

2. Arquivamento. 

DM-GCJEPPM-TC 00158/17 

1. Trata-se de consulta formulada pelo Senhor Welligton Ton Gusmão, 
Presidente da Câmara Municipal de Vale do Paraíso, com o objetivo de 
elucidar se“O vereador no exercício da Presidência da Câmara Municipal, 
quando afastado do cargo de Vereador, por decisão judicial, tendo esta 
decisão, em sede de liminar, mantida a remuneração da função pública, 
este fará jus ao subsídio de Vereador ou ao do cargo de Presidente.” 

2. Posto isso, em juízo de admissibilidade, decido. 

3. Consoante dispõe os artigos 84 e 85 do Regimento interno desta Corte, 
são requisitos de admissibilidade, verbis: 

Art. 84 - As consultas serão formuladas por intermédio do Governador do 
Estado e Prefeitos Municipais, Presidentes do Tribunal de Justiça, 
Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, de Comissão Técnica 
ou de Inquérito, de Partido Político, Secretários de Estado ou entidade de 
nível hierárquico equivalente, Procurador Geral do Estado, Procurador 
Geral de Justiça, Dirigentes de Autarquias, de Sociedades de Economia 
Mista, de Empresas Públicas e de Fundações Públicas.  

§ 1º- As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser 
formuladas articuladamente e instruídas, sempre que possível, com 
parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade 
consulente.  

§ 2º- A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter 
normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso 
concreto. 

Art. 85. No juízo de admissibilidade, o Relator, em decisão monocrática, 
não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do artigo anterior 
ou que verse sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após 
comunicação ao consulente. (NR) 

4. Apesar de versar sobre matéria afeta à Corte de Contas, a presente 
consulta não preenche os pressupostos de admissibilidade para o seu 
conhecimento, primeiro, porque a matéria trazida à baila está direcionada a 
servidor específico daquela Câmara Municipal, inclusive em pesquisas 
realizadas na internet por esta Relatoria localizou-se o nome do vereador 
afastado (Elionaldo Guiomarães Liu), caracterizando caso concreto e como 
se sabe é vedado o conhecimento em sede de consulta; segundo, porque 
a “dúvida” suscitada não versa sobre a correta aplicação de dispositivo 
legal, mas sim de obtenção de orientação da Corte de Contas para a 
realização de ato/despesa administrativa.  

5. Acerca da necessidade de observância dos requisitos da consulta, o 
ilustre Professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes assim leciona: 

(...) para evitar o possível desvirtuamento da consulta é que é preciso 
efetivar os princípios da segregação das funções entre controle e 
administração, e do devido processo legal. A consulta deve versar sobre 
dúvida na aplicação de normas, e não no caso concreto. 

6. Com efeito, o Plenário do Tribunal de Contas tem sido contundente no 
sentido de não conhecer consultas que versem acerca de caso concreto, 
ainda que a matéria abordada seja de reconhecida importância, tal como 
decidido nos Processos ns. 03646/2009 e 02161/2011, em que a Corte de 
Contas sequer anuiu com o envio da manifestação do Ministério Público de 
Contas à unidade jurisdicionada. 

7. Ante o exposto, em juízo de admissibilidade, deixo de conhecer da 
consulta formulada por Welligton Ton Gusmão, Presidente da Câmara 
Municipal de Vale do Paraíso, por ausência dos requisitos normativos. 

8. Isto posto, esta Relatoria delibera por: 
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I – Não conhecer da consulta, nos termos do art. 85 do Regimento Interno 
deste Tribunal de Contas, eis que se trata de caso concreto objetivando 
orientação da Corte de Contas para a realização de ato/despesa 
administrativa; 

II – Dar ciência da decisão ao interessado indicado no cabeçalho, por 
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia, nos termos do art. 22, IV, da Lei Complementar n. 154/1996; 

III – Intimar o Ministério Público de Contas, mediante ofício; 

IV – Atendidas todas as exigências contidas nesta decisão, arquivar os 
autos. 

9. Ao Departamento da 1ª Câmara para cumprimento, expedindo-se o 
necessário. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Porto Velho, 5 de junho de 2017. 

(assinado eletronicamente) 
JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 
CONSELHEIRO 
Matrícula 11 

 

Conselho Superior de Administração TCE-RO 

Atos do Conselho 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO 

RESOLUÇÃO N. 240/2017/TCE-RO 

Altera a Resolução n. 26/2005, que dispõe sobre a Progressão Funcional 
no âmbito do Tribunal de Constas do Estado de Rondônia. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 3º da Lei Complementar n. 154, de 26 de 
julho de 1996. 

Considerando os precedentes existentes no Judiciário de Rondônia (Autos 
n. 0023321-24.2013.8.22.0001 e 0020965-56.2013.8.22.0001), que 
reconheceram a inconstitucionalidade incidental do dispositivo que veda a 
progressão funcional dos servidores desta Corte de Contas cedidos para 
exercício de cargos em comissão em qualquer esfera administrativa. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Revoga-se o inciso IX do artigo 10 da Resolução n. 26/2005. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Porto Velho, 1º de junho de 2017. 

Edilson de Sousa Silva 
Conselheiro Presidente 

 

INSTRUÇÃO DO CONSELHO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 54/2017/TCE-RO 

EMENTA: Aprova o Manual de Boas Práticas. Obras Públicas – Vol. 2: 
Edificações 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das 
atribuições institucionais, estabelecidas na Constituição Estadual e no 
artigo 3º da Lei Complementar estadual nº 154, de 26 de julho de 1996, 
combinado com os artigos 173, I, 263 e seguintes do Regimento Interno: 

CONSIDERANDO que a adoção de normas técnicas adequadas nos 
projetos básicos e executivos é um dos principais requisitos previstos na 
Lei de Licitações e Contratos (artigo 12, VI, da Lei nº. 8.666/93); 

CONSIDERANDO o contido na Resolução Atricon n° 04/2015, na 
Orientação Técnica OT-IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas – IBRAOP, nos Manuais de Práticas de Projeto da 
Administração Federal e no Manual de Obras Públicas do Tribunal de 
Contas da União; 

Resolve aprovar a seguinte Instrução Normativa: 

Art. 1º - Aprovar o Manual de Boas Práticas. Obras Públicas – Vol. 2: 
Obras de Edificações. 

Art. 2º - Determinar ao Secretário Geral de Controle Externo que mantenha 
a atualização do Manual de Auditoria, sempre que for constatada sua 
necessidade, observado o procedimento regimental para alteração da 
legislação do Tribunal de Contas.  

Art. 3º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Porto Velho, RO, 1º de junho de 2017.  

EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS 
– vol. 2:  

• OBRAS DE EDIFICAÇÕES 

JUSTIFICATIVA 

Senhor Presidente,  

O Tribunal de Contas, nos últimos anos, vem intensificando as ações 
orientadoras e pedagógicas, na firme convicção de que a prevenção é um 
instrumento muito eficaz para assegurar a boa gestão dos recursos 
públicos. 

Com a proposição destes Manuais de Boas Práticas para Projetos de 
Obras Públicas, objetiva-se nortear os gestores e equipes técnicas dos 
órgãos e entidades sujeitas à fiscalização desta Corte para aprimorar a 
forma de elaboração e de apresentação dos projetos básicos para obras e 
serviços de engenharia. 

A adoção de normas técnicas adequadas nos projetos básicos e 
executivos é um dos principais requisitos previstos na Lei de Licitações e 
Contratos (artigo 12, VI, da Lei nº. 8.666/93). Mas, lamentavelmente, 
grande parte dos problemas decorre de falhas na elaboração do Projeto 
Básico, muitas vezes causadas por deficiências nos processos que o 
antecedem, como os estudos e levantamentos preliminares e as análises 
de viabilidade. 

O conteúdo do Manual proposto está baseado na Orientação Técnica OT-
IBR 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – 
IBRAOP, nos Manuais de Práticas de Projeto da Administração Federal (de 
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1997) e no Manual de Obras Públicas do Tribunal de Contas da União (de 
2013). São, portanto, normas técnicas e boas práticas amplamente 
difundidas e aceitas na Administração Pública em geral.  

Espera-se que as orientações contidas nesta série de manuais proporcione 
a redução destas falhas, protegendo o interesse público com o bom 
andamento das obras necessárias à sociedade, indo na mesma direção da 
Resolução Atricon n° 04/2015, especialmente em suas diretrizes nos 
parágrafos 10, 11, 14, 17 e 21: 

10. Instituir e implantar unidade de controle externo de obras e serviços de 
engenharia vinculada à unidade superior de controle externo, com eventual 
especialização por tipo de obra ou serviço, por exemplo: arquitetura e 
urbanismo, edificações, rodovias, saneamento básico (abastecimento de 
água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas), energia, 
mobilidade, transportes, meio ambiente, etc. 

11. Garantir o funcionamento da unidade nos termos de normas e 
procedimentos nacionais e internacionais que disciplinam e orientam a 
atividade; 

14. Garantir infraestrutura de tecnologia de informação, com adoção de 
sistema eletrônico de acompanhamento de obras públicas e serviços de 
engenharia, preferencialmente de abrangência nacional. 

17. Desenvolver ou adotar métodos, técnicas, procedimentos e 
formalidades, tendo como referências os m anuais de procedimentos de 
auditoria de obras p úblicas e as orientações técnicas do Ibraop e, 
subsidiariamente, outras publicações, nacionais ou internacionais, 
reconhecidamente aceitas pelos Tribunais de Contas. 

21. Instituir e implantar procedimentos específicos para avaliação do 
planejamento da administração pública no que respeita às obras e serviços 
de engenharia, sobretudo quanto à existência de projetos completos, antes 
de iniciar a contratação da obra. 

Cumpre salientar que o conteúdo do Manual ora proposto foi fruto da 
pesquisa, dedicação e labor do servidor Margus Bilibio, Auditor de Controle 
Externo e engenheiro lotado na Diretoria de Projetos e Obras, com apoio 
dos demais colegas. 

Além do mais, importa registrar que esta é a segunda etapa da proposta de 
implementação de normas a respeito de obras públicas, iniciada em 
fevereiro de 2016 com a edição das Instruções Normativas n° 47 e n° 49 
deste TCE-RO, cuja relatoria foi realizada pelo Conselheiro Paulo Curi 
Neto. 

No artigo 9° da IN 49/2016 foi estabelecido um cronograma para 
disponibilização dos manuais técnicos, conforme apresentado a seguir: 

Art. 9º A Unidade Técnica responsável pelo controle externo de obras e 
serviços de engenharia promoverá cursos e treinamentos aos 
jurisdicionados, visando dirimir dúvidas, promover as boas práticas de 
engenharia, e aperfeiçoar a elaboração dos projetos básicos de obras 
públicas. 

§ 1° - Serão disponibilizados manuais técnicos sobre a elaboração de 
projetos básicos de obras públicas conforme cronograma: 

a) Orientações Gerais para Obras Públicas e Orientações Específicas para 
Obras Rodoviárias e de Pavimentação Urbana: 90 dias após a publicação 
desta Instrução Normativa; 

b) Obras de edificações: 12 meses após a publicação desta Instrução 
Normativa; 

c) Acessibilidade: 24 meses após a publicação desta Instrução Normativa; 

d) Obras de drenagem urbana: 36 meses após a publicação desta 
Instrução Normativa; 

e) Obras de saneamento e abastecimento de água: 36 meses após a 
publicação desta Instrução Normativa; 

f) Obras em estabelecimentos de saúde: 48 meses após a publicação 
desta Instrução Normativa; 

Consequentemente, solicita-se que a presente proposta de Instrução 
Normativa seja distribuída pela Presidência e encaminhada para 
aprovação do Conselho de Administração.  
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1 Introdução 

1. As orientações a seguir apresentadas visam aprimorar a forma de 
elaboração e de apresentação dos projetos básicos para obras e serviços 
de engenharia, com a pretensão de garantir a adequação dos 
empreendimentos ao interesse público, evitando retrabalhos, custos não 
previstos, paralisações de obras e a existência de obras inacabadas.  

2. Foram levantados na bibliografia e no histórico deste Tribunal de Contas 
quais os principais problemas, com maior gravidade e recorrência, 
envolvendo as obras públicas. Detectou-se que grande parte das 
irregularidades decorre de falhas na elaboração do Projeto Básico, as 
quais são muitas vezes causadas por deficiências nos processos que o 
antecedem, tais como os estudos e levantamentos preliminares e análises 
de viabilidade. 

3. Os principais problemas podem resultar, em geral, de: 

• Surpresas nas condições geológicas e de contorno do terreno; 

• Realidade das condições de execução; 

• Escopo incompleto ou confuso; 

• Projeto básico incompleto (uso de expressões genéricas como vb, pt, cj), 
deficiente (sem detalhamento) e/ou incoerente (divergências); 

• Desenhos incompletos ou sem obedecer à ABNT; 

• Incompatibilidades entre as especificações técnicas e a planilha de 
custos; 

• Prazo excessivamente curto; 

• Omissão de itens de custos previstos no projeto, mas não na planilha de 
custos; 

• Perfil de sondagem pouco esclarecedor ou inexistente; 

• Incompatibilidade entre o serviço e o processo construtivo; 

• Incoerência de dimensões e detalhes em um mesmo projeto; 

• Cronograma incoerente com o processo executivo previsto; 

• Aparecimento de materiais de escavação diferentes dos previstos; 

• Lençol freático em nível diferente; 

• Divergência nas quantificações de materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias; 

• Falta de integração com projetos vizinhos; 

• Projeto antigo, desatualizado e sem integração com projetos vizinhos; 

• Projeto antigo que especifica materiais que não são mais 
comercializados; 

• Interferências com outras redes de serviços públicos, como água, esgoto, 
gás ou telefonia/internet; 

• Relação custo/benefício desfavorável por falta de estudos de viabilidade; 

• Alterações no projeto ou nas especificações por falta de estudos 
geotécnicos/ambientais; 

• Materiais inadequados por deficiência nas especificações; 

• Insuficiência de detalhes nas plantas e especificações técnicas; 

• Prosseguimento do empreendimento a partir de licenças ambientais com 
pendências ou condicionantes que representam alterações nos projetos e 
consequentemente aumentam os custos; 

• Necessidades de demolições ou reconstruções não previstas; 

• Aprovação de projetos contendo necessidades de alterações já 
percebidas (ver Acórdão 1874/07 TCU – Plenário); 

• Imprevisão nos orçamentos das despesas com programas especiais, tais 
como os de segurança do trabalho, segurança patrimonial, meio ambiente, 
resíduos e gerenciamento de riscos; e 

• Elaboração de cronogramas sem fundamentar em técnicas consagradas 
de planejamento como PERT-CPM, resultando em prazos inexequíveis ou 
muito longos, com impactos negativos também nos custos com 
administração da obra. 
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4. Visando minimizar a ocorrência destas falhas e proteger o interesse 
público com o bom andamento das obras necessárias à sociedade, 
resolveu-se elaborar e divulgar esta série de Manuais de Boas Práticas de 
Engenharia, cujo conteúdo está baseado na Orientação Técnica OT-IBR 
001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, 
nos Manuais de Práticas de Projeto da Administração Federal e no Manual 
de Obras Públicas do Tribunal de Contas da União. 

5. Os tópicos estão propostos na sequência natural de elaboração de um 
adequado projeto básico, e as informações devem ser complementadas 
com ampla pesquisa às normas técnicas aplicáveis e às práticas 
consagradas da engenharia, estando aqui os aspectos gerais, bem como 
um roteiro a ser observado pelos projetistas e gestores. A adoção de 
práticas diversas das previstas neste manual deve ser adequadamente 
justificada pelos projetistas e gestores e constar expressamente nos 
memoriais de cada projeto. 

6. Em resumo, espera-se que os responsáveis técnicos, ou coordenadores, 
por cada empreendimento da Administração conheça em detalhes, e 
utilize, especialmente o conteúdo dos apensos I, II, III, VIII e XVII, exigindo 
o atendimento aos demais apensos por parte dos demais autores de cada 
projeto específico. 

2 Estudos Preliminares (IN 49/2016 – art. 5°, inciso II)  

7. Serão apresentados a seguir os aspectos gerais que antecedem a 
elaboração dos projetos básicos, contemplando: programa de 
necessidades, levantamento de dados para programa de necessidades, 
estudos de viabilidade e anteprojeto. Estes elementos devem integrar o 
processo administrativo da licitação. 

2.1 Programa de necessidades 

8. Antes de iniciar o empreendimento, o órgão deve levantar suas 
principais necessidades, definindo o universo de ações e 
empreendimentos que deverão ser relacionados para estudos de 
viabilidade. Esse é o programa de necessidades. 

9. Em seguida, é necessário que a Administração estabeleça as 
características básicas de cada empreendimento, tais como: fim a que se 
destina, futuros usuários, dimensões, padrão de acabamento pretendido, 
equipamentos e mobiliários a serem utilizados, entre outros aspectos. 

10. Deve-se considerar, também, a área de influência de cada 
empreendimento, levando em conta a população e a região a serem 
beneficiadas, considerando projeções futuras conforme a vida útil esperada 
para o empreendimento. Do mesmo modo, precisam ser observadas as 
restrições legais e sociais relacionadas com o empreendimento em 
questão, isto é, devem ser cumpridos os Códigos de Obras aplicáveis, e 
pesquisadas as normativas de outros órgãos que possam vir a limitar o 
empreendimento. 

11. A definição das premissas de projeto faz parte desta etapa. O objetivo 
aqui é maximizar a relação benefício/custo dos investimentos. 

2.2 Levantamento de dados para o programa de necessidades 

12. Obter dados relativos ao planejamento urbano e territorial da área onde 
será implantada a edificação, sua formação e tendências de 
desenvolvimento, verificando a existência ou não de projetos de 
urbanização e desapropriação por parte do poder público local. 

13. Conhecer a área onde será implantado o empreendimento, sua 
natureza e características, incluindo os seguintes aspectos: 

• observar a forma, configuração física, topografia e drenagem natural; 

• verificar a interferência com o meio ambiente e as normas existentes; 

• obter dados com relação ao subsolo e ao histórico de inundações (ou 
marés), efetuando, se necessários, estudos hidrológicos, a fim de 
determinar áreas com maior viabilidade para a implantação; 

• tomar conhecimento do ambiente em geral; e 

• observar o extrato vegetal e possíveis áreas a serem preservadas. 

14. Observar os sistemas de utilidades e serviços existentes e necessários 
ao empreendimento, como energia elétrica, água, esgoto, telefonia, lixo e 
outros, e sua capacidade, para posterior levantamento cadastral e 
utilização pelos projetos especializados. 

15. Observar os serviços locais de transporte, comunicação, comércio, 
polícia, bombeiros, saúde, habitação, atividades socioculturais e esportivas 
em geral, que possam apoiar o empreendimento. 

2.3 Estudos de viabilidade 

16. Os estudos de viabilidade objetivam eleger o empreendimento que 
melhor responda ao programa de necessidades, sob os aspectos técnico, 
ambiental e socioeconômico. No aspecto técnico, devem ser avaliadas as 
alternativas para a implantação do projeto, inclusive métodos construtivos 
ou possibilidade de materiais diferentes, capazes de atender à demanda 
definida no programa de necessidades (escopo).  

17. A avaliação ambiental envolve o exame preliminar do impacto 
ambiental do empreendimento, de forma a promover a perfeita adequação 
da obra com o meio ambiente. 

18. A análise socioeconômica, por sua vez, inclui o exame das melhorias e 
possíveis malefícios advindos da implantação da obra. Durante esta etapa, 
deve ser promovida a avaliação expedita do custo de cada possível 
alternativa. Isso pode ser feito a partir do porte desejado para o 
empreendimento, por analogia a obras similares já executadas pelo próprio 
órgão ou por outros, ou até mesmo a partir de consultas a publicações 
especializadas. 

19. Obtém-se, assim, uma ordem de grandeza do orçamento referente a 
cada empreendimento, para se estimar a dotação orçamentária 
necessária. Nessa etapa, ainda não é possível a definição precisa dos 
custos envolvidos na realização da obra, mas é preciso obter uma noção 
adequada dos valores envolvidos, que é fundamental para priorizar as 
alternativas aventadas. 

20. A avaliação de custos nesta etapa visa, portanto: 

- definir ordem de grandeza para que o Poder Legislativo possa criar a Lei 
Orçamentária; 

- reduzir o número de obras inacabadas pela insuficiência de recursos; 

- evitar o desperdício de recursos com projetos e obras economicamente 
inviáveis, quando considerados os custos totais, em face dos acréscimos 
no decorrer da obra; 

- definir as melhores alternativas construtivas, considerando a relação 
custo-benefício de cada uma; 

- definir as etapas de implantação de um empreendimento, quando não 
houverem recursos disponíveis na íntegra; 

21. Em seguida, deve-se verificar a relação custo/benefício de cada obra, 
levando em consideração a compatibilidade entre os recursos disponíveis 
e as necessidades das populações, tornando possível o comparativo com 
as prioridades da Administração e a análise de oportunidade e 
conveniência.  
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22. Concluídos os estudos e selecionada a alternativa, deve-se preparar 
relatório com a descrição e avaliação da opção selecionada, suas 
características principais, os critérios, índices e parâmetros empregados na 
sua definição, demandas que serão atendidas com a execução, e pré-
dimensionamento dos elementos, isto é, estimativa do tamanho de seus 
componentes. 

2.4 Anteprojeto 

23. Conforme se avança na consolidação das ideias, e superada a fase 
dos estudos de viabilidade, pode ser iniciada a etapa seguinte que é a do 
anteprojeto, onde os dados recebem um tratamento mais refinado que na 
etapa anterior. 

24. Após a escolha do empreendimento a ser realizado, pode ser 
necessária a elaboração de anteprojeto, que não se confunde com o 
projeto básico da licitação. O anteprojeto consiste na representação 
técnica da opção aprovada na etapa anterior. Deve apresentar os 
principais elementos – plantas baixas, cortes e fachadas – de arquitetura, 
da estrutura e das instalações em geral do empreendimento, além de 
determinar o padrão de acabamento e o custo médio. 

25. O anteprojeto não é suficiente para licitar, pois ele não possui 
elementos para a perfeita caracterização da obra, pela ausência de alguns 
estudos que somente serão conduzidos nas próximas fases. Ele apenas 
possibilita melhor definição e conhecimento do empreendimento, bem 
como o estabelecimento das diretrizes a serem seguidas quando da 
contratação do projeto básico, que nos casos de grandes obras podem 
demandar a contratação de empresas especializadas para sua elaboração, 
a custos elevados. 

26. Quanto melhor a qualidade do anteprojeto, melhores as regras para a 
elaboração do projeto básico, facilitando o gerenciamento tanto no âmbito 
da própria Administração quanto no caso de um projeto básico contratado 
junto a terceiros. 

27. Os resultados do anteprojeto servirão de parâmetro para validar as 
estimativas feitas na fase anterior (estudos de viabilidade), sendo que em 
caso de grandes divergências, é prudente retornar à etapa de escolha do 
sistema/processo/materiais/método a ser utilizado. 

28. A documentação gerada nesta etapa deve fazer parte do processo 
administrativo da licitação, como parte das justificativas para as decisões 
tomadas. 

29. Considerando a possibilidade, em alguns casos, da utilização de 
contratação pelo sistema do RDC, em que o anteprojeto pode ser utilizado 
para o regime de contratação integrada, torna-se importante que o 
anteprojeto esteja em sintonia com um estudo de viabilidade anteriormente 
bem definido, minimizando o grau de incerteza do empreendimento. 

30. A obtenção e disponibilização efetiva do terreno, com autorização 
(viabilidade), para construção, no caso de obras novas, deve ser finalizada 
antes da conclusão do anteprojeto, e os custos disso devem integrar os do 
empreendimento sob o aspecto da análise de viabilidade econômica, que 
deve ser então aferida. 

3 Projeto Básico (IN 49/2016 – art. 5°, inciso III) 

31. Somente após superadas as fases de estudos de viabilidade e 
anteprojeto, é que deve ter início a elaboração do projeto básico. Essa 
etapa consome maiores recursos do que as anteriores. 

32. O raciocínio a ser considerado é simples: nas etapas de estudos de 
viabilidade e anteprojeto, as informações são menos precisas, 
representando custos menores. Consequentemente, os riscos para o dono 
da obra são grandes. Já na elaboração do Projeto Básico (Completo), é 
necessário dispender maiores recursos. Portanto, a ausência dos estudos 
anteriores pode levar à conclusão posterior de que o Projeto Básico sequer 

deveria ter sido elaborado, por falta de viabilidade econômica, por 
exemplo, e que os recursos gastos foram então desperdiçados. 

33. O projeto básico é o elemento mais importante na execução de obra 
pública. Falhas em sua definição ou constituição podem dificultar a 
obtenção do resultado almejado pela Administração. O projeto básico deve 
ser elaborado anteriormente à licitação e receber a aprovação formal da 
autoridade competente. 

34. Ele deve abranger toda a obra e possuir os requisitos estabelecidos 
pela Lei das Licitações:  

• possuir os elementos necessários e suficientes para definir e caracterizar 
o objeto a ser contratado;  

• ter nível de precisão adequado;  

• ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento;  

• possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 
executivos e do prazo de execução. 

35. O Estatuto das Licitações determina, ainda, que o projeto básico 
contenha, entre outros aspectos:  

• a identificação clara de todos os elementos constitutivos do 
empreendimento;  

• as soluções técnicas globais e localizadas;  

• a identificação e especificações de todos os serviços, materiais e 
equipamentos a incorporar à obra;  

• orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.  

36. A partir destes princípios, pode-se tomar como paradigma a Orientação 
Técnica IBRAOP/OT - IBR 001/2006, de 7 de novembro de 2006, do 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), chancelada 
pela Instrução Normativa n° 106/2015 do CONFEA e que elenca os 
elementos mínimos que devem compor cada tipo de projeto básico. 

37. É importante lembrar que a inconsistência ou inexistência dos 
elementos que devem compor o projeto básico poderá ocasionar 
problemas futuros de significativa magnitude, tais como:  

• aumento do grau de incerteza do empreendimento, com impactos na 
atratividade perante os potenciais licitantes e consequências nos preços 
das propostas; 

• falta de efetividade ou alta relação custo/benefício do empreendimento, 
devido à inexistência de estudo de viabilidade adequado;  

• alterações de especificações técnicas, em razão da falta de estudos 
geotécnicos ou ambientais adequados;  

• utilização de materiais inadequados, por deficiências das especificações;  

• alterações contratuais em função da insuficiência ou inadequação das 
plantas e especificações técnicas, envolvendo negociação de preços; 

• atrasos na conclusão do empreendimento, em virtude da necessidade de 
alterações, re-estudos, indefinições e até mesmo expiração de licenças ou 
financiamentos;  
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38. Essas consequências podem acabar por frustrar o procedimento 
licitatório, dadas as diferenças entre o objeto licitado e o que será 
efetivamente executado. 

39. Considerando o Manual de Obras Públicas da Secretaria de Estado da 
Administração e do Patrimônio, disponibilizado pelo Governo Federal , e 
visando uniformizar entendimentos, foram incluídos nos Apêndices de I a 
XVII, uma série práticas aplicáveis, que são adaptações daquele Manual e 
que integram este, devendo ser aplicados subsidiando a tabela de projetos 
para edificações, que integram o Projeto Básico, conforme previsto na OT-
IBRAOP 01/2006 e na IN 49/2016/TCE-RO. 

3.1 Elaboração do projeto básico 

40. O projeto básico de uma licitação pode ser elaborado pelo próprio 
órgão. Neste caso, deverá ser designado um responsável técnico a ele 
vinculado, com inscrição Conselho Profissional (CREA ou CAU, conforme 
o caso), que efetuará o registro das Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ARTs ou RRTs), referentes aos projetos.  

41. Um projeto de engenharia para um empreendimento em geral deve ser 
composto pela soma de vários projetos específicos (arquitetônico, 
hidrossanitário, estrutural, orçamento, etc), podendo ter como responsáveis 
por cada projeto um profissional ou equipe diferentes, cabendo ao gestor 
designar alguém habilitado e capacitado para coordenar/gerenciar o 
resultado completo, harmonizando todo o conteúdo.  

42. No caso de o órgão não dispor de corpo técnico especializado, ele 
deverá fazer uma licitação específica para contratar empresa para elaborar 
o projeto básico. O edital para contratação desse projeto deverá conter, 
entre outros requisitos, o orçamento estimado dos custos dos projetos e o 
seu cronograma de elaboração. 

43. Quaisquer sejam os responsáveis pela elaboração dos projetos, devem 
ser observadas as orientações contidas nos Apêndices deste Manual. 

44. Concluído o projeto, os orçamentos e estimativas de custos para a 
execução da obra, a relação de desenhos e os demais documentos 
gráficos deverão ser encaminhados ao órgão licitante para exame e 
aprovação, sempre acompanhados de memória de cálculo e justificativas. 
Cada parte componente do projeto deve ser identificada e assinada pelos 
seus autores, vinculando-se ao respectivo termo de responsabilidade 
técnica (ART/RRT). 

45. Como regra geral, deve ser elaborada uma tabela indicando os projetos 
que compõe o Projeto Básico, contendo a identificação (código ou nome do 
arquivo eletrônico, conforme for o caso), síntese do seu conteúdo, e data 
da última versão. Nos projetos de grande porte, com muitas pranchas, tal 
nível de organização deve ser sempre exigido.  

3.2 Licenciamento ambiental 

46. Quando da elaboração do projeto básico, é necessário verificar se o 
empreendimento necessita de licenciamento ambiental, conforme dispõem 
as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) nº 
001/1986 e nº 237/1997 e da Lei nº 6.938/1981. 

47. Se preciso, deve-se elaborar Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), como partes integrantes do Projeto 
Básico. O Anexo 1 da Resolução nº 237/1997 do Conama lista as 
atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, 
enquanto o art. 2º da Resolução nº 001/1986 do citado Conselho define as 
atividades modificadoras do meio ambiente que dependem da elaboração 
e aprovação de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto 
ambiental para seu licenciamento:  

• Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;  

• Ferrovias; 

• Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  

• Aeroportos, [...]; 

• Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de 
esgotos sanitários;  

• Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;  

• Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, [...];  

• Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);  

• Extração de minério, [...];  

• Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 
perigosos;  

• Usinas de geração de eletricidade, [...];  

• Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, 
siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo 
de recursos hídricos);  

• Distritos industriais e zonas estritamente industriais – ZEI;  

• Exploração econômica de madeira ou de lenha, [...];  

• Projetos urbanísticos, acima de 100ha ou em áreas consideradas de 
relevante interesse ambiental a critério dos órgãos municipais e estaduais 
competentes;  

• Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a 
dez toneladas por dia.  

48. No caso de a licença ambiental ser exigida, deve-se observar a 
necessidade de ser obtida:  

• Licença Prévia (previamente à licitação);  

• Licença de Instalação (antes do início da execução da obra);  

• Licença de Operação (antes do início de funcionamento do 
empreendimento).  

49. CONAMA 237/07 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 
expedirá as seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 
implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 
determinante; 

50. Há casos em que a legislação estadual ou municipal pode apresentar 
exigências ou condições mais rigorosas que as previstas na legislação 
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federal, sendo sempre obrigatório consultar os parâmetros locais vigentes, 
considerando as competências comum e concorrente entre os Municípios, 
os Estados e a União, conforme estabelecido na Constituição Federal e na 
LC 140. 

51. A importância da obtenção da licença prévia antes da licitação reside 
na possibilidade de, caso o projeto básico seja concluído sem a devida 
licença, o órgão ambiental, quando finalmente consultado, manifestar-se 
pela inviabilidade ambiental da obra. Os projetos básico e executivo devem 
contemplar todas as medidas mitigadoras exigidas pelo órgão ambiental, 
quando do fornecimento das licenças prévia e de instalação. Isso é 
importante em razão de que a implementação de medidas mitigadoras 
influencia diretamente a definição precisa do custo do empreendimento. 

52. Ainda que a legislação não determine expressamente a 
obrigatoriedade da Licença de Instalação antes da licitação, é prudente 
que ela seja obtida antes da fase externa do pleito, e obrigatório que seja 
obtida anteriormente à adjudicação e assinatura do contrato. Perceba-se 
que a Licença Prévia apenas autoriza o início dos estudos e a elaboração 
do projeto. A Licença de Instalação, que é quem autoriza a execução, é 
obtida a partir do projeto definitivo. O que poderia acontecer se após um 
empreendimento licitado, surgirem novas exigências e alterações nos 
projetos, com potencial para encarecer e até mesmo inviabilizar o 
empreendimento em função de seus custos? Essa é uma pergunta que 
sempre deve ser levada em consideração e respondida pela equipe 
responsável pelo empreendimento – gestores e projetistas. 

3.3 Projetos 

53. Os projetos para construção, reforma, ampliação, ou restauração de 
um empreendimento serão elaborados em três etapas sucessivas: estudo 
preliminar ou anteprojeto – realizado na fase preliminar à licitação –, 
projeto básico e projeto executivo. Todos esses estudos e projetos deverão 
ser desenvolvidos de forma que guardem sintonia entre si, tenham 
consistência material e atendam às diretrizes gerais do programa de 
necessidades e dos estudos de viabilidade. 

54. A responsabilidade pela elaboração dos projetos será de profissionais 
ou empresas legalmente habilitadas pelos Conselhos Profissionais. O autor 
ou autores deverão assinar todas as peças que compõem os projetos 
específicos, indicando por exemplo o número da inscrição de registro das 
ARTs no CREA, nos termos da Lei nº 6.496/1977. Caso seja outro o 
Conselho adequado, seguir a legislação específica. Os projetos devem ser 
elaborados de acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias e 
normas federais, estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente 
aplicáveis a obras públicas, e em conformidade com as normas técnicas 
devidas. Sempre consultar a ABNT.  

55. As obras e serviços destinados aos mesmos fins devem seguir projetos 
padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando esses 
projetos-padrão não atenderem às condições peculiares do local ou às 
exigências específicas do empreendimento. O Governo Federal, por meio 
dos Ministérios da Saúde, da Justiça e da Educação, possui normas 
relativas a construções do tipo hospital, penitenciária e escola, as quais 
podem ser usadas como parâmetros em sua execução. A elaboração dos 
projetos, além de observar as características e condições do local de 
execução dos serviços ou obra e seu impacto ambiental, tem de considerar 
os seguintes requisitos:  

• segurança;  

• funcionalidade e adequação ao interesse público;  

• possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e 
matérias-primas existentes no local para execução, de modo a diminuir os 
custos de transporte; 

• facilidade e economia na execução, conservação e operação, sem 
prejuízo da durabilidade da obra ou serviço;  

• adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho 
adequadas;  

• impacto ambiental; 

• infraestrutura de acesso;  

• aspectos relativos à insolação, iluminação e ventilação.  

56. O setor responsável pelos projetos deve providenciar o alvará de 
construção e suas aprovações pelos órgãos competentes, tais como, 
Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, concessionárias de serviços 
públicos (energia, telefonia, saneamento, etc.) e entidades de proteção 
sanitária e do meio ambiente, antes da aprovação do projeto pela 
autoridade competente, visto que eventuais alterações podem ter impactos 
nos custos e até mesmo na viabilidade do empreendimento. Mesmo que o 
encaminhamento para aprovação formal nas diversas instituições de 
fiscalização e controle não seja realizado diretamente pelo autor de cada 
projeto, serão de sua responsabilidade as eventuais modificações 
necessárias à sua aprovação.  

57. A aprovação do projeto não exime seus autores das responsabilidades 
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às 
atividades profissionais. 

58. A figura do coordenador, ou gerente de projetos, é imprescindível para 
verificar o preenchimento de todos os requisitos necessários e a 
completude dos projetos, inclusive sua compatibilização. Portanto o gestor 
deve designar alguma pessoa capacitada e habilitada, ou assumir para si a 
responsabilidade pelo conjunto. Geralmente recomenda-se que a pessoa 
responsável pelo projeto do empreendimento como um todo seja o autor 
do projeto da edificação, ou o autor do orçamento, ou alguém que tenha 
participado da definição do escopo. O importante é que a pessoa escolhida 
tenha pleno conhecimento sobre o objeto, compreendendo quais 
demandas devem ser atendidas. 

3.4 Especificações técnicas 

59. As especificações técnicas são representadas por um documento que 
caracteriza os materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na 
obra, visando um desempenho técnico determinado. Deverão ser 
elaboradas em conformidade com normas técnicas e práticas específicas, 
de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e serviços previstos 
no projeto.  

60. As especificações técnicas não poderão reproduzir exclusivamente 
catálogos de determinado fornecedor ou fabricante, de modo a permitir 
alternativas de fornecimento. Quando de sua elaboração, devem ser 
definidas as condições de aceitação de produto similar, para não restringir 
a uma única marca aceitável. Sempre que esta regra não puder ser 
seguida, a justificativa deve constar expressamente no Processo 
Administrativo, indicando os motivos da escolha por determinado produto 
específico, a partir de parâmetros técnicos. 

61. É a partir da especificação técnica de cada serviço que o orçamentista 
deverá elaborar a respectiva composição de custos unitários, considerando 
os consumos de materiais e produtividades da mão de obra, considerando 
as peculiaridades de cada item.  

3.5 Orçamento detalhado 

62. O orçamento-base de uma licitação tem como objetivo servir de 
paradigma para a Administração fixar os critérios de aceitabilidade de 
preços – total e unitários – no edital, sendo a principal referência para a 
análise das propostas das empresas participantes na fase externa do 
certame licitatório. Na elaboração do orçamento detalhado de uma obra, é 
preciso:  
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• conhecer os serviços necessários para a exata execução da obra, que 
constam dos projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas;  

• levantar com precisão os quantitativos desses serviços;  

• conhecer os custos unitários dos insumos; 

• calcular o custo unitário dos serviços;  

• calcular o custo direto da obra;  

• estimar os custos indiretos e o lucro da construtora.  

63. Os custos diretos e a taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI), a 
qual engloba os custos indiretos e o lucro, compõem o preço final estimado 
para a obra. A ausência ou o cálculo incorreto de um deles poderá reduzir 
a remuneração esperada pela empresa que vier a ser contratada ou levar 
ao desperdício de recursos públicos. 

64. Todos os componentes da formação dos preços precisam ser 
apresentados de forma transparente e analítica, de modo a permitir e 
facilitar sua identificação e eventuais alterações caso ocorram eventos 
como um “fato do príncipe”, por exemplo. 

3.6 Custo unitário de um serviço 

65. Para se calcular o custo unitário de um serviço, é preciso conhecer sua 
composição analítica, isto é, os insumos necessários para a realização 
desse serviço e os coeficientes de consumo de materiais, de produtividade 
da mão-de-obra e consumo horário dos equipamentos utilizados na sua 
execução, conforme estabelecido no caderno de encargos ou nas 
especificações técnicas dos serviços. 

66. Na orçamentação de uma obra pública, tais composições são 
selecionadas com base nas especificações técnicas estabelecidas para os 
serviços e devem ser obtidas em sistemas de referência de preços ou em 
publicações técnicas. Os órgãos podem ter uma biblioteca própria de 
composições, com aferições próprias de produtividades e consumo de 
materiais. 

67. É importante salientar que, sempre que necessário, as composições 
devem ser adaptadas às características específicas da obra, tanto em 
relação aos seus componentes quanto em relação aos coeficientes de 
consumo, ou a produtividade da mão de obra, de forma sempre justificada. 

68. Para definição inicial dos custos unitários dos insumos, poderão ser 
adotados aqueles disponíveis em tabelas de referência formalmente 
aprovadas por órgão ou entidade da administração pública estadual e 
federal, como o SINAPI ou o SICRO, por exemplo. Subsidiariamente, 
podem ser consultadas revistas técnicas especializadas ou o mercado 
local. É importante lembrar que as fontes de consulta devem ser indicadas 
na memória de cálculo do orçamento, fazendo parte da documentação do 
processo licitatório. Nesses casos, um profissional habilitado deve justificar 
os valores e elaborar relatório técnico circunstanciado, o qual deve ser 
aprovado pela autoridade competente. Em qualquer caso, devem ser 
respeitados os preços de mercado, evitando-se a ocorrência de 
sobrepreços e até mesmo o superfaturamento. 

69. A elaboração de uma listagem (tipo curva ABC ou Pareto) é essencial 
para verificar quais os principais insumos e serviços comporão a futura 
contratação, cabendo uma análise mais acurada sobre a compatibilidade 
de seus preços em relação aos do mercado atual. 

70. A multiplicação dos custos dos insumos pelos coeficientes de consumo 
previstos na composição resulta no custo unitário direto de produção do 
serviço. Essa informação será importante também na definição do 
cronograma da obra, pois é com base na produtividade da mão de obra e 
do quantitativo de serviços, que deverão ser definidos os tamanhos das 
equipes e a duração da obra. 

71. Ainda no que tange à mão de obra, deve-se destacar a necessidade da 
inclusão, nos seus custos, dos encargos sociais (ou leis sociais), os quais 
devem ser calculados em função das especificidades do local de execução 
dos serviços. É fundamental esclarecer que devem ser usadas duas taxas 
de encargos sociais: uma para empregados horistas e outra para 
mensalistas, pois diferentemente dos primeiros, os mensalistas têm 
encargos sociais que incidem diretamente sobre a remuneração mensal. 
Com isso, não há necessidade de considerar alguns itens que já estão 
incluídos na folha de pagamento da empresa. 

72. Destaca-se, ainda, que os demonstrativos das composições analíticas 
dos encargos sociais devem constar da documentação do processo 
licitatório. Deve constar de maneira clara a forma de remuneração dos 
chamados encargos complementares, geralmente presentes nas 
Convenções Coletivas de Trabalho de cada localidade, mas nem sempre 
presentes nas tabelas referenciais. 

3.7 Custo direto da obra 

73. O custo direto total da obra é obtido pelo somatório do produto 
“quantitativo x custo unitário” de cada um dos serviços necessários para a 
execução do empreendimento. É importante destacar que tanto os 
quantitativos quanto os custos unitários devem ser calculados de forma 
bastante precisa, pois a superestimativa de um e/ou outro pode elevar o 
custo total orçado, tornando-o incompatível com os praticados no mercado. 

3.8 Taxa de benefício e despesas indiretas 

74. Finalmente, para a obtenção do preço final estimado para o 
empreendimento, é preciso aplicar sobre o custo direto total da obra a taxa 
de Benefício e Despesas Indiretas (BDI ou LDI). Essa taxa contempla o 
lucro da empresa construtora e seus custos indiretos, isto é, garantia, risco 
e seguros, despesas financeiras, administração central e tributos, 
excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o 
contratado. Ela é um percentual que, aplicado sobre o custo da obra, 
eleva-o ao preço final dos serviços. Seu valor deve ser avaliado para cada 
caso específico, dado que seus componentes variam em função do local, 
tipo de obra e sua própria composição. 

75. É importante salientar que o demonstrativo da composição analítica da 
taxa de Benefício e Despesas Indiretas utilizada no orçamento-base da 
licitação, também deve constar da documentação do processo licitatório. 

76. Despesas relativas à administração local de obras, mobilização e 
desmobilização e instalação e manutenção do canteiro, pelo fato de 
poderem ser quantificadas e discriminadas pela simples contabilização de 
seus componentes, devem constar da planilha orçamentária da obra como 
custo direto. 

77. Em face da faculdade estabelecida pela legislação referente à 
desoneração da folha de pagamento da construção civil, os valores a 
utilizar na licitação devem decorrer da análise de vantajosidade entre as 
possibilidades disponíveis. Assim, a Administração deve simular os valores 
da potencial contratação com relação à incidência da contribuição patronal 
previdenciária sobre a folha de pagamento e sobre a receita bruta, 
comparando-as.  

3.9 Orçamento sintético global 

78. É importante destacar a proibição da utilização de unidades genéricas 
como verba, conjunto, ponto, etc. no orçamento-base de uma licitação. 
Deve ser possível visualizar de forma analítica e transparente todos os 
insumos que compõe determinado serviço. 

79. Devem também constar da documentação do procedimento licitatório 
as composições de custo unitário dos serviços utilizadas no cálculo do 
custo direto da obra, as ARTs dos profissionais responsáveis pela 
elaboração do orçamento-base da licitação e a declaração expressa do 
autor das planilhas orçamentárias quanto à compatibilidade dos 
quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com os 
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quantitativos do projeto de engenharia e os custos das tabelas de 
referência utilizadas. 

3.10 Cronograma físico-financeiro 

80. Na composição do projeto básico, deve constar também o cronograma 
físico-financeiro com as despesas mensais previstas ao longo da execução 
da obra ou serviço. Esse cronograma auxiliará na estimativa dos recursos 
orçamentários necessários ao longo de cada exercício financeiro. 

81. O cronograma físico-financeiro deve ser elaborado a partir de uma 
análise criteriosa da sequência de execução das atividades conforme seja 
viável, observando as precedências e restrições entre as atividades e 
etapas do empreendimento, bem como a duração de cada etapa, conforme 
seja possível – permitindo o correto dimensionamento das equipes de 
trabalho, e da alocação de materiais e equipamentos.  

82. Isso servirá como balizador, em fase posterior, para a análise das 
propostas apresentadas pelas empresas participantes do certame licitatório 
e também para que a fiscalização possa controlar os riscos de 
descumprimento do cronograma durante a fase de execução contratual. 
Recomenda-se seguir as diretrizes apresentadas na norma ABNT NBR-
ISO 10.006/2000. 

83. Se existirem fatores cíclicos, tais como eventos climáticos conhecidos, 
capazes de paralisar as obras por algum tempo, estes devem ser 
considerados na programação das obras desde o princípio, já que podem 
vir acompanhados de necessidades de desmobilização/remobilização do 
canteiro, pessoal e equipamentos, com impactos no grau de 
certeza/incerteza da contratação, e consequentes impactos na atratividade 
da licitação às empresas do mercado. 

84. Qualquer que seja o caso, sempre deve ser verificada a relação da 
duração da obra com os custos da Administração Local e do Canteiro, 
assim como os impactos nos Programas de Segurança do Trabalho, em 
conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho. É uma equação que deve ser avaliada pela equipe de projeto e 
planejamento de cada empreendimento, pois dentre as muitas variáveis, 
por exemplo, a redução do cronograma pode significar o aumento das 
equipes de trabalho simultâneas e com isso a necessidade de contratação 
de uma equipe maior de técnicos e engenheiros de segurança do trabalho. 
Por outro lado, isso pode significar a redução dos custos totais com essas 
despesas de Administração Local e Canteiro. 

85. Importa destacar que, após o início das obras, sempre que o prazo e 
as respectivas etapas de execução forem alterados, há a necessidade de 
se adequar o cronograma físico-financeiro, de modo que esse sempre 
reflita as condições reais do empreendimento, sempre registrando a 
justificativa para as alterações. 

3.11 Parcelamento e fracionamento da licitação 

86. O § 1º do art. 23 do Estatuto das Licitações alerta que as obras e os 
serviços contratados pela Administração devem ser parcelados em tantas 
etapas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, com 
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.  

87. É recomendável proceder ao parcelamento do objeto, sempre que a 
natureza da obra, serviço ou compra for divisível, com vistas a propiciar a 
ampla participação dos licitantes, devendo as exigências quanto à 
habilitação dos mesmos ser proporcionais ao parcelamento. Nesses casos, 
entretanto, a modalidade a ser adotada na licitação de cada uma das 
parcelas deve ser aquela que seria utilizada caso houvesse uma 
contratação única, isto é, a escolha da modalidade deve ser feita em face 
do montante conjunto de todas as contratações.  

88. O desmembramento do objeto com vistas a utilizar modalidade de 
licitação mais simples do que se o objeto fosse licitado em sua totalidade é 
chamado de fracionamento e não é permitido. 

89. É preciso ter cuidado para que, quando do parcelamento, não haja 
dificuldade futura para atribuição de responsabilidade por eventuais 
defeitos de construção. Por exemplo, no caso específico de uma 
edificação, se surgem trincas nas paredes do último andar, o executor da 
alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a superestrutura que, 
por sua vez, pretende responsabilizar o executor das fundações que, por 
seu turno, alega que a causa do problema foi a execução inadequada da 
proteção térmica da cobertura. Cada etapa deve ser cuidadosamente 
recebida e certificada pela fiscalização. 

3.12 Anexos do edital 

90. De acordo com o § 2º do art. 40 da Lei 8.666/1993, os seguintes 
elementos constituem anexos do edital e devem integrá-lo: 

• o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, 
especificações e outros complementos;  

• o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;  

• a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante 
vencedor;  

• as especificações complementares e as normas de execução pertinentes 
à licitação. 

4 Principais normas aplicáveis 

91. A seguir, estão relacionadas normas correlatas a obras e serviços de 
engenharia. Em alguns casos, as normas vinculam apenas a órgãos 
federais ou outros órgãos específicos, mas podem ser úteis aos gestores 
do Estado e de municípios que não possuem regulamentação própria 
sobre as matérias. 

92. Anexo a este Manual de Boas Práticas, estão contidos apensos 
separados por tipo de elemento/projeto. Em caso de divergências, devem 
prevalecer as informações contidas nas Normas Técnicas da ABNT, 
atualizadas. 

• O Plano Plurianual (PPA) vigente e aplicável, conforme fonte dos 
recursos e ente federativo correspondente. 

• A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente e aplicável, conforme 
fonte dos recursos e ente federativo correspondente. 

• A Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente e aplicável, conforme fonte dos 
recursos e ente federativo correspondente. 

• Lei nº 4.320/64: estatui normas gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal. 

• Lei nº 5.194/66: regula o exercício das profissões de engenheiro, 
arquiteto e engenheiro agrônomo, e dá outras providências. 

• Lei nº 6.496/77: institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na 
prestação de serviços de engenharia, arquitetura e agronomia; autoriza a 
criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(Confea), de uma mútua de assistência profissional e dá outras 
providências. 

• Lei nº 6.938/81: dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

• Lei nº 7.410/85: dispõe sobre a Especialização de Engenheiros e 
Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a Profissão de 
Técnico de Segurança do Trabalho, e dá outras Providências. 
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• Lei nº 8.078/90: dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. 

• Lei nº 8.666/93: regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal 
e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 

• Lei nº 10.192/01: dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real e 
dá outras providências. Dispõe sobre correção monetária ou reajuste por 
índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de 
produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração 
igual ou superior a um ano. 

• Lei nº 10.406/02: institui o Código Civil Brasileiro. 

• Lei nº 10.520/02: institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras providências. 

• Lei n° 12.378/10: regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo e 
estabelece os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo brasileiros (CAU/BR 
e CAUs). 

• Lei 12.462/11: institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – 
RDC. 

• Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal: 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal e dá outras providências. 

• Lei Complementar nº 123/06: Institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

• Decreto nº 7.581/11: Regulamenta o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC. 

• Decreto nº 7.983/13: Estabelece regras e critérios para elaboração do 
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e 
executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras 
providências. 

• Decreto nº 8.080/13: Altera o Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 
2011, que regulamenta o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – 
RDC. 

• Decreto nº 3.048/99: aprova o regulamento da Previdência Social e dá 
outras providências. 

• Portaria nº 2.296 do Ministério da Administração e Reforma do Estado, de 
23 de julho de 1997: estabelece as práticas de projeto, construção e 
manutenção de edifícios públicos federais, a cargo dos órgãos e entidades 
integrantes do sistema de serviços gerais (Sisg), com exigências mínimas 
de aceitabilidade. 

• Decisão normativa nº 034/90 do CONFEA: dispõe quanto ao exercício 
profissional de nível superior das atividades de engenharia de avaliações e 
perícias de engenharia. 

• Decisão normativa nº 063 do Confea, de 5 de março de 1999: dispõe 
sobre responsável técnico de pessoa jurídica que desenvolva atividades de 
planejamento e/ou execução de obras na área de mecânica de rochas, 
seus serviços afins e correlatos. 

• Decisão normativa nº 064 do Confea, de 30 de abril de 1999: dispõe 
sobre o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
pertinente aos trabalhos que abrangem as jurisdições de diversos CREAs. 

• Decisão normativa nº 069 do CONFEA, de 23 de março de 2001: dispõe 
sobre a aplicação de penalidades aos profissionais por imperícia, 
imprudência e negligência e dá outras providências. 

• Decisão normativa nº 106 do CONFEA, de 17 de abril de 2015: conceitua 
o termo “Projeto” e define suas tipificações. 

• Resolução nº 221/74 do CONFEA: Dispõe sobre o acompanhamento pelo 
autor, ou pelos autores ou co-autores, do projeto de execução da obra 
respectiva de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia. 

• Resolução nº 359/91 do CONFEA: dispõe sobre o exercício profissional, 
o registro e as atividades do Engenheiro de Segurança do Trabalho e dá 
outras providências. 

• Resolução nº 361/91 do CONFEA: dispõe sobre a conceituação de 
projeto básico em consultoria de engenharia, arquitetura e agronomia. 

• Resolução nº 413/97 do CONFEA: Dispõe sobre o visto em registro de 
pessoa jurídica. 

• Resolução nº 425/98 do CONFEA: dispõe sobre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) e dá outras providências. 

• Resolução nº 1025/09 do CONFEA: dispõe sobre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) e dá outras providências. 

• Resolução nº 1048/13 do CONFEA: Consolida as áreas de atuação, as 
atribuições e as atividades profissionais relacionadas nas leis, nos 
decretos-lei e nos decretos que regulamentam as profissões de nível 
superior abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 

• Resolução nº 001 do Conama, de 23 de janeiro de 1986: estabelece as 
definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para o 
uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental. Relaciona os 
tipos de obras que dependem de aprovação dos respectivos Relatórios de 
Impacto Ambiental (RIMA). 

• Resolução nº 237 do Conama, de 19 de dezembro de 1987: dispõe sobre 
a revisão de procedimentos e critérios utilizados pelo Sistema de 
Licenciamento Ambiental instituído pela Política Nacional do Meio 
Ambiente. 

• Resolução n° 114 do Conselho Nacional de Justiça: Dispõe sobre: I - O 
planejamento, a execução e o monitoramento de obras no poder judiciário; 
II - Os parâmetros e orientações para precificação, elaboração de editais, 
composição de BDI, critérios mínimos para habilitação técnica e cláusulas 
essenciais nos novos contratos de reforma ou construção de imóveis no 
Poder Judiciário. III - A referência de áreas a serem utilizadas quando da 
elaboração de novos projetos de reforma ou construção de imóveis no 
Poder Judiciário; IV - A premiação dos melhores projetos de novas obras 
no âmbito do Poder Judiciário. 

• Principais Normas Brasileiras sobre Planialtimetria: 

NBR 13133 – Execução de levantamento topográfico 

NBR 14645–1 – Elaboração do “como construído” (as built) para 
edificações – Levantamento planialtimétrico e cadastral de imóvel 
urbanizado com área até 25000 m², para fins de estudos, projetos e 
edificação – Procedimento 

NBR 14645–2 – Elaboração do “como construído” (as built) para 
edificações – Levantamento planimétrico para registro público, para 
retificação de imóvel urbano – Procedimento 
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NBR 14645–3 – Elaboração do “como construído” (as built) para 
edificações – Locação topográfica e controle dimensional da obra – 
Procedimento 

• Principais Normas Brasileiras sobre Segurança no Trabalho: 

NBR 6494 – Segurança nos andaimes 

NBR 7678 – Segurança na execução de obras e serviços de construção 

NBR 12284 – Áreas de vivência em canteiros de obras – Procedimento 

• Principais Normas Brasileiras sobre Geotecnia e Fundações: 

NBR 5629 – Execução de tirantes ancorados no terreno 

NBR 5681 – Controle tecnológico da execução de aterros em obras de 
edificações 

NBR 6122 – Projeto e execução de fundações 

NBR 6484 – Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento de 
Solos – Procedimento 

NBR 6489 – Prova de carga direta sobre terreno de fundação 

NBR 6497 – Levantamento geotécnico 

NBR 7182 – Ensaio Normal de Compactação de Solos – Método de Ensaio 

NBR 8036 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos 
solos para fundações de edifícios 

NBR 8044 – Projeto geotécnico – Procedimento 

NBR 9603 – Sondagem a trado – Procedimento 

NBR 11682 – Estabilidade de encostas 

NBR 13441 – Rochas e solos – Simbologia 

NBR 16258 – Estacas pré-fabricadas de concreto – Requisitos 

• Principais Normas Brasileiras sobre Projetos de Edificações: 

NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura 

NBR 8196 – Desenho técnico – Emprego de escalas 

NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaço e 
equipamentos urbanos 

NBR 13531 – Elaboração de projetos de edificações – Atividades técnicas 

NBR 13532 – Elaboração de projetos de edificações – Arquitetura 

NBR 15215-1 – Iluminação natural – Conceitos básicos e definições 

NBR 15215-2 – Iluminação natural - Procedimentos de cálculo para a 
estimativa da disponibilidade de luz natural 

NBR 15873 – Coordenação modular para edificações 

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1– Iluminação de ambientes de trabalho – 
Interior 

NBR 16277 – Auditoria de projetos — Requisitos 

NBR 16337 – Gerenciamento de riscos em projetos - Princípios e diretrizes 
gerais 

NBR ISO 21500 – Orientações sobre gerenciamento de projeto 

• Principais Normas Brasileiras sobre Estruturas: 

NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações 

NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações 

NBR 7190 – Projeto de estruturas de madeira 

NBR 8681 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento 

NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios 

NBR 9062 – Projeto e execução de estruturas de concreto prémoldado 

NBR 14323 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios em situação de incêndio 

NBR 14432 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos 
de edificações – Procedimento 

NBR 15200 – Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio 

NBR 15812-1 – Alvenaria estrutural — Blocos cerâmicos – Projetos 

NBR 15961-1 – Alvenaria estrutural — Blocos de concreto – Projeto 

NBR 14643 – Corrosão atmosférica - Classificação da corrosividade de 
atmosferas  

NBR 14762 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por 
perfis formados a frio 

NBR 14951 – Sistemas de pintura em superfícies metálicas – Defeitos e 
correções 

• Principais Normas Brasileiras sobre Sistemas Prediais Diversos: 

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão 

NBR 5419-1 – Proteção contra descargas atmosféricas – Princípios gerais 

NBR 5419-2 – Proteção contra descargas atmosféricas – Gerenciamento 
de risco 

NBR 5419-3 – Proteção contra descargas atmosféricas – Danos físicos a 
estruturas e perigos à vida 
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NBR 5419-4 – Proteção contra descargas atmosféricas – Sistemas 
elétricos e eletrônicos internos na estrutura 

NBR 5461 – Iluminação 

NBR 5626 – Instalação predial de água fria 

NBR 5665 – Cálculo do tráfego nos elevadores 

NBR 5666 – Elevadores elétricos 

NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 

NBR 9077 – Saídas de emergência em edifícios 

NBR 10897 – Sistema de proteção contra incêndio por chuveiros 
automáticos – Requisitos 

NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência 

NBR 11836 – Detectores automáticos de fumaça para proteção contra 
incêndio 

NBR 11742 – Porta corta-fogo para saída de emergência 

NBR 11785 – Barra antipânico – Requisitos 

NBR 12209 – Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de 
tratamento de esgotos sanitários 

NBR 12693 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio 

NBR 13434-1 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – 
Princípios de Projeto 

NBR 13434-2 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – 
Símbolos e suas formas, dimensões e cores 

NBR 13434-3 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – 
Requisitos e métodos de ensaio 

NBR 13714 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a 
incêndio 

NBR 13768 – Acessórios destinados à porta corta-fogo para saída de 
emergência – Requisitos 

NBR 13792 – “Proteção contra incêndio, por sistema de chuveiros 
automáticos, para áreas de armazenamento em geral – Procedimento 

NBR 13969 – Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação 

NBR 14100 – Proteção contra incêndio – Símbolos gráficos para projeto 

NBR 14712 – Elevadores elétricos e hidráulicos — Elevadores de carga, 
monta-cargas e elevadores de maca — Requisitos de segurança para 
construção e instalação 

NBR 14880 – Saídas de emergência em edifícios – Escadas de segurança 
– Controle de fumaça por pressurização 

NBR 15597 – Requisitos de segurança para a construção e instalação de 
elevadores – Elevadores existentes – Requisitos para melhoria da 
segurança dos elevadores elétricos de passageiros e levadores elétricos 
de passageiros e cargas 

NBR 15758-1 – Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – 
Projeto e procedimentos executivos para montagem – Requisitos para 
sistemas usados como paredes 

NBR 16042 – Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de 
segurança para construção e instalação de elevadores sem casa de 
máquinas 

NBR 16200 – Elevadores de canteiros de obras para pessoas e materiais 
com cabina guiada verticalmente — Requisitos de segurança para 
construção e instalação 

NBR 16401-1 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e 
unitários – Projetos das instalações 

NBR 16401-2 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e 
unitários – Parâmetros de conforto térmico 

NBR 16401-3 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e 
unitários – Qualidade do ar interior 

NBR ISO 9386-1 – Plataformas de elevação motorizadas para pessoas 
com mobilidade reduzida — Requisitos para segurança, dimensões e 
operação funcional – Plataformas de elevação vertical 

NBR ISO 9386-2 – Plataformas de elevação motorizadas para pessoas 
com mobilidade reduzida — Requisitos para segurança, dimensões e 
operação funcional – Elevadores de escadaria para usuários sentados, em 
pé e em cadeira de rodas, deslocando-se em um plano inclinado 

NBR NM 207 – Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de 
segurança para construção e instalação 

NBR NM 267 – Elevadores hidráulicos de passageiros – Requisitos de 
segurança para construção e instalação 

NBR NM 313 – Elevadores de passageiros – Requisitos de segurança para 
construção e instalação – Requisitos particulares para a acessibilidade das 
pessoas, incluindo pessoas com deficiência 

• Principais Normas Brasileiras sobre Orçamento de Obras: 

NBR 12721 – Avaliação de custos unitários de construção para 
incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios edifícios – 
Procedimento 

NBR 12722 – Discriminação de serviços para construção de edifícios – 
Procedimentos 

• Principais Normas Brasileiras sobre Reformas e Manutenção Predial: 

NBR 5674 – Manutenção de edificações — Requisitos para o sistema de 
gestão de manutenção 

NBR 16280 – Reforma em edificações — Sistema de gestão de reformas 
— Requisitos 

NBR 13971 – Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e 
ventilação – Manutenção programada 
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NBR 14037 – Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e 
manutenção das edificações — Requisitos para elaboração e 
apresentação dos conteúdos 

93. Para uma listagem mais completa, agrupada por finalidade, consultar 
as publicações atualizadas da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção – CBIC. 

5 Súmulas do TCU 

94. A seguir, estão relacionadas súmulas do Tribunal de Contas da União 
correlatas a obras e serviços de engenharia: 

• Súmula nº 177. A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui 
regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do 
postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio 
da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais 
das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da 
licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações 
mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão. 

• Súmula nº 222. As Decisões do Tribunal de Contas da União, relativas à 
aplicação de normas gerais de licitação, sobre as quais cabe 
privativamente à União legislar, devem ser acatadas pelos administradores 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

• Súmula nº 254. O IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica – e a CSLL 
– Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – não se consubstanciam em 
despesa indireta passível de inclusão na taxa de Bonificações e Despesas 
Indiretas – BDI do orçamento-base da licitação, haja vista a natureza direta 
e personalística desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado. 

• Súmula nº 257. O uso do pregão nas contratações de serviços comuns 
de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002. 

• Súmula nº 258. As composições de custos unitários e o detalhamento de 
encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto 
básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do 
edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados 
mediante uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas. 

• Súmula nº 259. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a 
definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, com 
fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do 
gestor. 

• Súmula nº 260. É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão 
e fiscalização de obras e serviços de engenharia, com indicação do 
responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações 
técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e 
outras peças técnicas. 

• Súmula nº 261. Em licitações de obras e serviços de engenharia, é 
necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim 
considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, 
inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática 
ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto executivo que 
transfigurem o objeto originalmente contratado em outro de natureza e 
propósito diversos. 
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APÊNDICE I - PRÁTICA GERAL DE PROJETO 

SUMÁRIO 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou 
conjunto de edificações. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Contratante: Órgão que contrata a elaboração de projeto de obras 
públicas. 

2.2. Contratada: Empresa ou profissional contratado para a elaboração de 
projeto de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma 
edificação ou conjunto de edificações. 

2.3. Caderno de Encargos: Parte integrante do Edital de Licitação, que tem 
por objetivo definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem 
como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e 
administrativas para a sua execução. 

2.4. Fiscalização: Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante 
e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das 
disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus 
aspectos. 

2.5. Programa de Necessidades: Conjunto de características e condições 
necessárias ao desenvolvimento das atividades dos usuários do 
empreendimento que, adequadamente consideradas, definem e originam a 
proposição para o empreendimento a ser realizado. 

2.6. Estudo Preliminar: Estudo efetuado para assegurar a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental de um 
empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de 
Necessidades, bem como de eventuais condicionantes do Contratante. 
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2.7. Projeto: é a somatória do conjunto de todos os elementos conceituais, 
técnicos, executivos e operacionais abrangidos pelas áreas de atuação, 
pelas atividades e pelas atribuições dos profissionais da Engenharia e 
Arquitetura, nos termos das leis específicas, dos decretos-lei e dos 
decretos que regulamentam tais profissões e a Constituição Federal de 
1988. O termo genérico “Projeto” é definido como um conjunto constituído 
pelo Projeto Básico e pelo Projeto Executivo. 

2.8. Projeto Básico: Conjunto de informações técnicas necessárias e 
suficientes para caracterizar os serviços e obras objeto da licitação, 
elaborado com base no Estudo Preliminar, e que apresente o 
detalhamento necessário para a perfeita definição e quantificação dos 
materiais, equipamentos e serviços relativos ao empreendimento, contendo 
os principais conteúdos e elementos técnicos correntes aplicáveis às obras 
e serviços sem restringir as constantes evoluções e impactos da ciência, 
da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo e do conhecimento e 
desenvolvimento do empreendimento social e humano nas diversas 
especialidades. 

2.9. Projeto Executivo: Conjunto de informações técnicas necessárias e 
suficientes para a realização do empreendimento, contendo de forma clara, 
precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a 
perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras objeto do 
contrato, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais: 

3.1. Diretrizes de Projeto 

Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma 
harmônica e consistente, observando a não interferência entre os 
elementos dos diversos sistemas, e atendendo às seguintes diretrizes 
gerais de projeto: 

• considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a 
população e a região a serem beneficiadas; 

• utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do 
empreendimento e às condições do local de implantação; 

• adotar solução construtiva racional, elegendo sempre que possível 
sistemas de modulação e padronização compatíveis com as características 
do empreendimento; 

• adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos 
diversos componentes e sistemas; 

• adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas 
e financeiras para a implantação do empreendimento. 

3.2. Etapas de Projeto 

Os projetos para as obras públicas serão normalmente elaborados em três 
etapas sucessivas: Estudo Preliminar, Projeto Básico e Projeto Executivo. 

O desenvolvimento consecutivo destas etapas terá como ponto de partida 
o Programa de Necessidades, que definirá as características de todos os 
espaços necessários à realização das atividades previstas para o 
empreendimento. 

Se não estiver definido previamente, os autores do projeto deverão 
levantar os dados e elaborar o Programa de Necessidades, que terá a 
participação e aprovação formal do Gestor do Órgão. 

3.2.1. Estudo Preliminar 

O Estudo Preliminar visa à análise e escolha da solução que melhor 
responda ao Programa de Necessidades, sob os aspectos legal, técnico, 
econômico e ambiental do empreendimento. 

Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental, o Estudo Preliminar será 
constituído por um relatório justificativo, contendo a descrição e avaliação 
da alternativa selecionada, as suas características principais, os critérios, 
índices e parâmetros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-
dimensionamento dos sistemas previstos. Serão consideradas as 
interferências entre estes sistemas e apresentada a estimativa de custo do 
empreendimento. 

3.2.2. Projeto Básico 

O Projeto Básico deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos 
serviços e obras objeto da licitação, bem como permitir a definição dos 
métodos construtivos e prazos de execução do empreendimento. 

Serão solucionadas as interferências entre os sistemas componentes do 
empreendimento. 

Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada 
através do Estudo Preliminar, o Projeto Básico será constituído por um 
relatório técnico, contendo o memorial descritivo dos sistemas e 
componentes e o memorial de cálculo onde serão apresentados os 
critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas, ábacos e “softwares” utilizados na 
análise e dimensionamento dos sistemas e componentes. 

O Projeto Básico conterá ainda os elementos descritos na Lei de Licitações 
e Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução dos serviços e obras, fundamentado em 
especificações técnicas e quantitativos de materiais, equipamentos e 
serviços, bem como em métodos construtivos e prazos de execução 
corretamente definidos. 

3.2.3. Projeto Executivo 

O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à 
realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos 
sistemas e seus componentes. 

Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos 
elaborados com base no Projeto Básico aprovado, o Projeto Executivo será 
constituído por um relatório técnico, contendo a revisão e complementação 
do memorial descritivo e do memorial de cálculo apresentados naquela 
etapa de desenvolvimento do projeto. 

3.3. Coordenação e Responsabilidade  

3.3.1. Cumprirá a cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento 
do Projeto específico correspondente. O Projeto completo, constituído por 
todos os projetos específicos devidamente harmonizados entre si, será, 
preferencialmente, coordenado pelo autor do Projeto de Arquitetura ou pelo 
Contratante ou seu preposto, de modo a promover ou facilitar as consultas 
e informações entre os autores do Projeto e solucionar as interferências 
entre os elementos dos diversos sistemas da edificação. 

3.3.2. A responsabilidade pela elaboração e coordenação dos projetos será 
de profissionais ou empresas legalmente habilitados pelo respectivo 
Conselho Profissional (CREA, CAU). 

3.3.3. O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas que 
compõem os projetos específicos, indicando os números de inscrição e das 
ART’s/RRT’s efetuadas nos Órgãos de regulamentação profissional. 
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3.3.4. Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos 
órgãos de fiscalização e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de 
Bombeiros e entidades de proteção Sanitária e do Meio Ambiente, não seja 
realizado diretamente pelo autor do Projeto, será de sua responsabilidade 
a introdução das modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação 
do Projeto não eximirá os autores do Projeto das responsabilidades 
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às 
atividades profissionais. 

3.4. Apresentação de Desenhos e Documentos 

3.4.1. Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar 
as normas técnicas pertinentes, além das normas de desenho técnico. 

3.4.2. Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, 
no mínimo, as seguintes informações: 

• identificação do Contratante e do Órgão que assumirá a edificação; 

• identificação da Contratada e/ou do autor do projeto: nome, registro 
profissional e assinatura; 

• identificação do empreendimento: nome e localização geográfica, com 
pelo menos um ponto notável georreferenciado; 

• identificação do projeto: etapa de projeto, especialidade/área técnica, 
codificação; 

• identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

• demais dados pertinentes. 

3.4.3. A elaboração dos desenhos e documentos de projeto deverá 
obedecer às disposições definidas no Caderno de Encargos. 

3.4.4. Elaborados através de tecnologia digital, o armazenamento dos 
desenhos e documentos de projeto deverá ser realizada em mídia 
eletrônica (CD-ROM, DVD-ROM, Pen-Drive, Cartão de Memória, etc), 
acompanhados de uma cópia em papel, assinada pelos responsáveis 
técnicos correspondentes, em conformidade com o Caderno de Encargos. 

APÊNDICE II - CADERNO DE ENCARGOS 

SUMÁRIO 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração do Caderno de 
Encargos necessário à feitura de projetos de projetos de construção, 
complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de 
edificações. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Administração: Órgão, entidade ou unidade administrativa da 
Administração Pública. 

2.2. Licitação: Procedimento administrativo destinado a selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração. 

2.3. Caderno de Encargos: Parte integrante do Edital de Licitação, que tem 
por objetivo definir o objeto da Licitação e do sucessivo Contrato, bem 
como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e 
administrativas para a sua execução. 

2.4. Contratante: Órgão que contrata a elaboração de projeto de obras 
públicas. 

2.5. Contratada: Empresa ou profissional contratado para a elaboração de 
projeto de obras públicas. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais: 

3.1. A elaboração do Caderno de Encargos deverá apoiar-se nas 
disposições estabelecidas pela Lei de Licitações e Contratos, de modo a 
buscar maior qualidade e produtividade nas atividades de contratação de 
estudos e projetos. 

3.2. O Caderno de Encargos conterá o Programa de Necessidades, bem 
como as informações e instruções complementares necessárias à 
elaboração do projeto dos serviços e obras objeto do contrato, como: 

• Descrição e abrangência dos serviços objeto da Licitação, localização e 
plano ou programa de suporte do empreendimento – “o quê, e como deve 
ser feito”; 

• Plantas cadastrais do terreno ou da edificação pertinente ao objeto da 
Licitação – “onde”; 

• Prazo e cronograma de execução dos serviços, total e parcial, incluindo 
etapas ou metas previamente estabelecidas pela Administração – 
“quando”; 

• Programa de Necessidades e demais dados necessários à execução dos 
serviços objeto da Licitação – “porquê e para o quê”; 

• Definição do modelo de Garantia de Qualidade a ser adotado para os 
serviços, fornecimentos e produtos pertinentes ao objeto da Licitação; 

• Informações específicas sobre os serviços objeto da Licitação e 
disposições complementares, servindo de base para formação das 
Composições Unitárias dos serviços – na razão de um para um; 

APÊNDICE III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

SUMÁRIO 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

1. OBJETIVO 
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Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de especificações de 
materiais, equipamentos e serviços de engenharia ou obras públicas. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Especificação Técnica de Materiais, Equipamentos e Serviços: 
Caracterização de materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados 
nos serviços e obras, visando um desempenho técnico determinado. 

2.2. Componente: Composição, associação, fixação ou aplicação de 
materiais e equipamentos. 

2.3. Serviço: Atividade executiva ou componente do empreendimento, 
definido através de suas características essenciais. 

2.4. Solicitação de Uso: Carga, pressão, temperatura, umidade ou outras 
formas e condições de utilização do componente da edificação. 

2.5. Desempenho Técnico: Comportamento de um componente da 
edificação frente à solicitação de uso a que é submetido através do tempo. 

2.6. Similares: Componentes que têm a mesma função na edificação. 

2.7. Equivalentes: Componentes que têm a mesma função e desempenho 
técnico na edificação. 

2.8. Ensaios e Testes: Provas que permitem a qualificação ou classificação 
de materiais, equipamentos e serviços, referidas a um desempenho técnico 
determinado. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:  

3.1. As especificações técnicas deverão ser elaboradas de conformidade 
com as Normas do INMETRO/ABNT, de modo a abranger todos os 
materiais, equipamentos e serviços previstos no projeto. 

3.2. As especificações técnicas deverão estabelecer as características 
necessárias e suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, 
bem como para a contratação dos serviços e obras. 

3.3. Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a 
especificação deverá compreender todo o conjunto, de modo a garantir a 
harmonização entre os elementos e o desempenho técnico global. 

3.4. As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em 
relação ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas. 

3.5. Preferencialmente, as especificações técnicas deverão ater-se aos 
materiais, equipamentos e serviços pertinentes ao mercado local. 

3.6. As especificações técnicas não poderão reproduzir restritivamente 
catálogos de um determinado fornecedor ou fabricante, a fim de permitir 
alternativas de fornecimento. 

3.7. As especificações de componentes conectados a redes de utilidades 
públicas deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias. 

3.8. A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às 
especificações que somente caracterizem materiais, serviços e 
equipamentos previstos no projeto. 

3.9. As especificação técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em 
justificativa e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através 
de testes, ensaios ou experiências bem sucedidas, a juízo da 
Administração Pública. 

3.10. As especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e 
desempenho técnico, considerando custos de fornecimento e de 
manutenção, porém sem prejuízo da vida útil do componente da 
edificação. 

3.11. Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita 
caracterização do componente da edificação, a especificação deverá 
indicar a expressão “ou equivalente”, definindo com clareza e precisão as 
características e desempenho técnico requerido pelo projeto, de modo a 
permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros modelos 
e fabricantes.  

3.12. A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em 
certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos 
pelo Contratante. 

3.13. As especificações técnicas poderão incorporar informações de 
interesse, detalhes construtivos e outros elementos necessários à perfeita 
caracterização, inclusive catálogos e manuais que orientem a execução e 
inspeção dos serviços. 

APÊNDICE IV - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

SUMÁRIO 

0. Ressalvas 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Especificações de levantamentos topográficos para projetos básicos 

4. Execução dos Trabalhos de Topografia 

0. RESSALVAS 

Em caso de divergências entre o conteúdo desta Prática e as Normas 
Técnicas Aplicáveis, devem prevalecer as indicações contidas nas normas 
da ABNT, versão atualizada, constando no memorial do projeto a 
justificativa de forma expressa. 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a especificação ou a execução de 
Serviços Topográficos. 

2. TERMINOLOGIA. 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1.1. Levantamento Topográfico: Produto final de uma série de medições 
de ângulos, distâncias e níveis executados no terreno com a finalidade de 
representá-lo em um plano de coordenadas, em desenho ou planta em 
escala apropriada, com o máximo de qualidade. 

2.1.2. Locação Topográfica: Marcações efetuadas no terreno, tais como 
vértices de coordenadas e referências de nível, que permitem o trabalho 
inverso do levantamento topográfico, ou seja, a locação no terreno dos 
estudos e projetos elaborados sobre as plantas topográficas. 
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2.1.3. Vértices de Coordenadas: Materialização no terreno de pontos que 
representam o sistema local de coordenadas plano-retangulares adotado 
no levantamento topográfico. Os vértices servem de apoio para a locação 
planimétrica (coordenadas) dos estudos e projetos elaborados sobre as 
plantas topográficas, com uma precisão equivalente à obtida no 
levantamento topográfico. 

2.1.4. Referência de Nível (RN): Materialização no terreno de pontos que 
representam o sistema de cotas adotado no levantamento topográfico. As 
referências de nível servem de apoio para a locação altimétrica (cotas) dos 
estudos e projetos elaborados sobre as plantas topográficas, com uma 
precisão equivalente à obtida no levantamento topográfico. 

2.1.5. Poligonal: Sequência de vértices de coordenadas, implantados 
através de medidas de distâncias e ângulos, realizadas com métodos e 
critérios que garantam uma precisão compatível com a natureza dos 
trabalhos. 

2.1.6. Nivelamento: Sequência de operações realizadas a partir de 
referências de nível, cujo objetivo é a determinação (ou o transporte) das 
cotas de qualquer ponto no terreno. 

2.1.7. Tolerância: Erro máximo admissível para o fechamento linear, 
angular e altimétrico de uma poligonal. 

- Tolerância Linear: Fixada por uma relação do tipo DL/L, onde DL é o erro 
de fechamento linear e L a extensão da poligonal. 

- Tolerância Angular: Fixada por uma expressão do tipo avN , onde a é um 
ângulo definido basicamente em função da precisão nominal do aparelho e 
N é o número de vértices da poligonal. 

- Tolerância Altimétrica: Fixada por uma expressão do tipo nvK , onde n é 
uma diferença de nível, em mm, definida basicamente em função da 
precisão nominal do aparelho e K é a extensão nivelada, em km. 

2.1.8. Curva de Nível: Linha que representa, na planta topográfica, os 
pontos no terreno com a mesma cota. 

2.1.9. Ponto de Detalhe: Qualquer ponto que representa algum detalhe 
importante do terreno levantado. 

2.1.10. Cadastro: Levantamento completo das características físicas e 
geométricas de imóveis, benfeitorias, redes de serviço público e outros 
sistemas. 

3. ESPECIFICAÇÕES DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PARA 
PROJETOS BÁSICOS 

Para a perfeita identificação dos serviços topográficos necessários à 
elaboração do projeto da edificação, deverá ser elaborada uma planta 
esquemática com a indicação do terreno de implantação, contendo com a 
localização da área objeto dos serviços a serem executados. 

Os equipamentos a serem utilizados deverão ter suas precisões nominais 
mínimas fixadas coerentemente com as precisões exigidas pelo trabalho 
final, vedada a fixação de nomes de fabricantes. 

Quando for recomendado o aproveitamento de serviços já executados e 
disponíveis, estabelecer diretrizes para este aproveitamento. 

As especificações dos serviços topográficos deverão conter, basicamente, 
as características abaixo discriminadas, quando procedentes: 

3.1. Levantamentos Planialtimétricos 

- escala; 

- sistema de projeção a ser adotado; 

- referência de nível a ser adotada; 

- tolerâncias lineares; 

- tolerâncias angulares; 

- tolerâncias de nivelamento; 

- tipos de equipamentos a serem utilizados. 

3.2. Locações 

- vértices de coordenadas a serem utilizados; 

- referências de nível a serem utilizadas; 

- documentos válidos; 

- equipamentos a serem utilizados. 

3.3. Levantamentos Cadastrais 

- tipo de cadastro (físico e/ou geométrico); 

- elementos a serem cadastrados; 

- equipamentos a serem utilizados. 

4. EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE TOPOGRAFIA 

4.1. Processo Executivo 

Inicialmente serão definidos, além da área exata a ser levantada, o sistema 
de coordenadas e a referência de nível a serem adotados, bem como a 
escala do desenho. Dever-se-á pesquisar junto a Órgãos Oficiais que 
possam dispor de informações, dados ou levantamentos pertinentes à área 
em estudo, tais como restituições aerofotogramétricas, recobrimentos 
aerofotográficos, vértices de coordenadas e referências de nível de 
mapeamentos sistemáticos da área, levantamentos topográficos existentes 
e disponíveis e normas ou instruções que devam ser observadas na 
utilização destes dados. 

Levantar os cadastros disponíveis de todas as redes de serviços 
necessários ao bom desenvolvimento dos projetos (água, esgoto, energia, 
gás etc). 

A execução dos serviços será feita em duas fases bem distintas: trabalhos 
de campo, compreendendo os levantamentos ou locações, e trabalhos de 
escritório, compreendendo os cálculos e desenhos, que deverão integrar o 
memorial do levantamento. 

4.2. Cadastramento 

Deverão ser incluídos no levantamento topográfico todos os elementos 
físicos presentes na área, inclusive as características das redes de 
utilidades, de esgotos, dos dispositivos de drenagem e outros dados 
levantados e cadastrados com a finalidade de propiciar perfeita 
caracterização física e geométrica das redes e dispositivos existentes. 

Deverão ser levantados, obtendo as coordenadas, cotas e demais 
características geométricas, os seguintes dispositivos presentes na área e 
nas circunvizinhanças: 
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• poços de visita de redes telefônicas e energia elétrica; 

• poços de visita de redes de esgoto e galerias de águas pluviais; 

• bocas de lobo, bocas de leão, sarjetões e outros componentes da 
drenagem superficial existente; 

• posteamento da rede elétrica; 

• demais elementos componentes da rede de utilidades e serviços que 
possam interessar ao projeto. 

O produto final destes cadastros, além de constar da planta topográfica, 
será documentado em fichas cadastrais apropriadas. 

Deverão ser levantados, também, pontos do terreno que possibilitem sua 
exata representação na escala escolhida para a planta. O número de 
pontos levantados por hectare será função da escala do desenho e das 
características da área. A título indicativo apresentam-se os números 
mínimos de pontos a ser observados nos levantamentos de áreas comuns:  

 

A fiscalização indicará o número mínimo de pontos a ser observado no 
levantamento de cada área. 

4.3. Metodologia e Equipamentos 

Se os pontos forem levantados por processos correntes de topografia, 
como a taqueometria, as visadas não deverão ser superiores a 100 m. Se 
os pontos forem levantados por teodolitos acoplados a distanciômetros 
eletrônicos ou estações totais, as visadas poderão se estender até o limites 
especificados pelos fabricantes. 

As poligonais, quando existirem, serão construídas a distanciômetro 
eletrônico ou trena de aço aferida, devendo ser fechadas com uma 
tolerância linear mínima de 1:5000.  

Os ângulos deverão ser lidos com teodolitos que propiciem leitura direta de 
no mínimo 20”, de forma a garantir uma tolerância mínima no fechamento 
angular da poligonal de 30” N , onde N é o número de vértices da 
poligonal. 

Os marcos da poligonal serão nivelados e contranivelados 
geometricamente, com nível automático de precisão nominal mínima de ± 
2,5 mm por quilômetro duplo de nivelamento, de forma a garantir uma 
tolerância mínima no nivelamento de 15 mm K, onde K é a extensão 
nivelada, em km. 

As curvas de nível serão interpoladas dependendo da declividade do 
terreno, seguindo-se o critério (sugerido) abaixo: 

 

Ao término dos trabalhos de campo, deverá ser providenciado relatório 
detalhado contendo a metodologia adotada, as precisões atingidas e a 
aparelhagem utilizada, bem como anexar todas as cadernetas de campo, 
planilhas de cálculo de coordenadas e nivelamentos, cartões e outros 
elementos de interesse. 

APÊNDICE V - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (SONDAGENS) 

SUMÁRIO 

0. Ressalvas 

1. Objetivo 

2. Especificação de serviços geotécnicos para projetos básicos 

3. Apresentação de Resultados 

0. RESSALVAS 

Em caso de divergências entre o conteúdo desta Prática e as Normas 
Técnicas Aplicáveis, devem prevalecer as indicações contidas nas normas 
da ABNT, versão atualizada, constando no memorial do projeto a 
justificativa de forma expressa. 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de Serviços Geotécnicos, 
que deverão ser utilizados na concepção dos projetos das edificações e de 
suas estruturas, integrando as análises das viabilidades técnica, 
econômica e ambiental. 

2. ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS PARA PROJETOS 
BÁSICOS 

Para a perfeita identificação dos Serviços Geotécnicos necessários à 
elaboração do projeto da edificação, deverá ser elaborada uma planta com 
a representação do terreno de implantação, contendo a localização das 
sondagens a serem executadas. As sondagens deverão ser numeradas, 
obedecendo-se a uma sequência numérica crescente e contínua. 

Quando for recomendado o aproveitamento de serviços já executados e 
disponíveis, estabelecer diretrizes para este aproveitamento. 

Os Serviços Geotécnicos deverão conter, basicamente, as características 
abaixo discriminadas, quando procedentes. 

2.1. Sondagens 

2.1.1. Sondagens a Trado 

- número da sondagem; 

- profundidade a ser atingida; 

- número de amostras a serem coletadas; 

- quantidade de cada amostra; 

- acondicionamento das amostras; 

- identificação das amostras; 
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- transporte e armazenamento; 

- destino das amostras. 

2.1.2. Poços de Inspeção 

- equipamentos; 

- número da sondagem; 

- diâmetro ou seção do poço; 

- profundidade a ser atingida; 

- número de amostras deformadas; 

- número de blocos indeformados; 

- profundidade das amostragens; 

- quantidade de cada amostra; 

- dimensões do bloco indeformado; 

- acondicionamento das amostras; 

- identificação das amostras; 

- transporte e armazenamento; 

- destino das amostras. 

2.1.3. Sondagens a Percussão 

- equipamentos; 

- número da sondagem; 

- diâmetro ou diâmetros da sondagem; 

- profundidade a ser atingida; 

- critérios de paralisação; 

- número de amostras; 

- acondicionamento das amostras; 

- identificação das amostras; 

- transporte e armazenamento; 

- destino das amostras. 

2.1.4. Sondagens Mistas 

- equipamentos; 

- número da sondagem; 

- diâmetro ou diâmetros da sondagem; 

- profundidade a ser atingida; 

- critérios de paralisação; 

- número de amostras; 

- acondicionamento das amostras; 

- identificação das amostras; 

- transporte e armazenamento; 

- destino das amostras. 

2.2. Ensaios de Campo 

2.2.1. S.P.T. (“Standard Penetration Test”) 

- tipo de amostrador e suas características; 

- espaçamento ou intervalo entre os ensaios; 

- quando executar; 

- peso do martelo; 

- altura de queda; 

- critérios de impenetrabilidade. 

2.2.2. Ensaios de Lavagem por Tempo 

- equipamento; 

- condições a executar; 

- como será executado - critérios. 

2.2.3. Ensaios de Infiltração 

- equipamentos necessários; 

- quando executar; 

- como executar - critérios; 

- tipo do ensaio (com carga variável ou carga constante). 

2.2.4. Ensaio de Palheta “Vane Test” 

- equipamento; 

- trechos a ensaiar - critérios. 

2.2.5. Prova de Carga 

- tipo da prova; 
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- dimensões da placa; 

- tipo de carregamento. 

2.3. Ensaios de Laboratório 

- equipamento; 

- tipo de ensaio; 

- método de ensaio. 

3. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

3.1. Sondagem a Trado:  

Os resultados preliminares de cada sondagem a trado serão apresentados 
em boletins onde constem, no mínimo: 

- nome da obra e do interessado; 

- identificação e localização do furo; 

- diâmetro e cota da sondagem; 

- data da execução; 

- tipo e profundidade das amostras coletadas; 

- descrição visual e táctil do solo; 

- motivo da paralisação; 

- medidas de nível d’água com data, hora e profundidade do furo por 
ocasião da medida. No caso de não ser atingido nível d’água, deverá 
constar no boletim “furo seco”. 

Os resultados finais de cada sondagem serão apresentados na forma de 
perfis individuais na escala 1:100, onde conste também a classificação 
geotécnica visual dos materiais atravessados, feita por geólogo, 
engenheiro ou técnico especializado. 

Após o término do último furo, serão entregues os seguintes documentos: 

- texto explicativo, com o total de furos executados e de metros perfurados, 
bem como outras informações de interesse; 

- planta de localização das sondagens. 

3.2. Sondagem a Pá e Picareta ou Poço de Inspeção: 

Os resultados preliminares da abertura de cada poço serão apresentados, 
em boletim, onde constem no mínimo: 

- nome da obra e interessado; 

- identificação e localização do poço; 

- cota da boca do poço; 

- data da execução; 

- tipo e profundidade das amostras coletadas; 

- descrição visual e táctil do solo; 

- motivo da paralisação; 

- medidas do nível d’água com data, hora e profundidade do poço na 
ocasião da medida. No caso de não ser atingido nível d’água, dever-se-á 
anotar “poço seco”. 

Os resultados finais dos poços serão apresentados na forma de perfis 
individuais, onde constem todos os dados de identificação, a classificação 
geotécnica visual dos materiais atravessados, suas estruturas, resistências 
e outros. 

3.3. Sondagem a Percussão 

Os resultados das sondagens de simples reconhecimento devem ser 
apresentados em relatórios, numerados, datados e assinados por 
responsável técnico pelo trabalho. 

Devem constar do relatório: 

- nome do interessado; 

- local e natureza da obra; 

- descrição sumária do método e dos equipamentos empregados na 
realização das sondagens 

- total perfurado, em metros; 

- declaração de que foram obedecidas as Normas Brasileiras relativas ao 
assunto; 

- outras observações e comentários, se julgados importantes; 

- referências aos desenhos constantes do relatório. 

Anexo ao relatório deve constar desenho contendo: 

- planta do local da obra, cotada e amarrada a referências facilmente 
encontradas e pouco mutáveis (logradouros públicos, acidentes 
geográficos, marcos topográficos, etc.) de forma a não deixar dúvidas 
quanto a sua localização; 

- nessa planta deve constar a localização das sondagens cotadas e 
amarradas a elementos fixos e bem definidos no terreno. A planta deve 
conter, ainda, a posição da referência de nível (RN) tomada para o 
nivelamento das bocas das 

sondagens, bem como a descrição sumária do elemento físico tomado 
como RN. 

Os resultados das sondagens devem ser apresentados em desenhos 
contendo o perfil individual de cada sondagem e/ou seções do subsolo, 
nos quais devem constar, obrigatoriamente: 

- nome da firma executora das sondagens, o nome do interessado, local da 
obra, indicação do número do trabalho, e os vistos do desenhista e do 
engenheiro ou geólogo responsável pelo trabalho; 

- diâmetro do tubo de revestimento e do amostrador empregados na 
execução das sondagens; 
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- número(s) da(s) sondagem(s); 

- cota(s) da(s) boca(s) furo(s) de sondagem, com precisão de 10 
milímetros; 

- linhas horizontais cotadas a cada 5 metros em relação à referência de 
nível; 

- posição das amostras colhidas, devendo ser indicadas as amostras não 
recuperadas e os detritos colhidos por sedimentação; 

- as profundidades, em relação à boca do furo, das transições das 
camadas e do final das sondagens; 

- os índices de resistência à penetração, calculados como sendo a soma 
do número de golpes necessários à penetração, no solo, dos 30 
centímetros finais do amostrador, não ocorrendo a penetração dos 45 
centímetros do amostrador, o resultado do ensaio penetrométrico será 
apresentado na forma de frações ordinárias, contendo no numerador os 
números de golpes e no denominador as penetrações, em centímetros, 
obtidas na sequência do ensaio; 

- identificação dos solos amostrados, utilizando a NBR 6502; 

- a posição do(s) nível(is) d’água encontrado(s) e a(s) respectiva(s) data(s) 
de observação(ções). Indicar se houve pressão ou perda d’água durante a 
perfuração; 

- convenção gráfica dos solos que compõem as camadas do subsolo como 
prescrito na NBR 6502; 

- datas de início e término de cada sondagem; 

- indicação dos processos de perfuração empregados e respectivos 
trechos, bem como as posições sucessivas do tubo de revestimento. 

As sondagens devem ser desenhadas na escala vertical de 1:100. 
Somente nos casos de sondagens profundas, e em subsolos muito 
homogêneos, poderá ser empregada escala mais reduzida. 

3.4. Sondagem Mista 

Os resultados preliminares de cada sondagem serão apresentados, para 
uma primeira análise, em boletim, onde constem basicamente: 

- nome da obra e interessado; 

- identificação e localização do furo; 

- inclinação do furo; 

- diâmetro da sondagem e tipo de barrilete utilizado; 

- tipo e número da coroa utilizada; 

- cota da boca do furo; 

- data de execução; 

- nome do sondador e da Contratada; 

- tabela com observações de nível d’água como: data, hora, leitura, 
profundidade do furo, anomalias detectadas, profundidade de água, 
instalação de obturador com sua cota e outras; 

- posição final do revestimento; 

- resultados dos ensaios de penetração, com o número de golpes e 
avanço, em centímetros, para cada terço de penetração do amostrador; 

- resultados dos ensaios de lavagem por tempo, indicando intervalo 
ensaiado, avanço em centímetros e tempo de operação da peça de 
lavagem; 

- número de peças de testemunhos por metro, segundo trechos de mesmo 
padrão de fraturamento; 

- recuperação dos testemunhos em porcentagem, por manobra. 

No caso de não ter sido atingido o nível da água, deverá constar no boletim 
“furo seco”. 

Os resultados finais de cada sondagem mista serão apresentados na 
forma de perfis individuais na escala 1:100, onde constem todos os dados 
solicitados, tal como classificação geológica (grau de alterabilidade e 
fraturamento) e geotécnica dos materiais atravessados, efetuada por 
geólogo ou engenheiro experiente. 

O número de peças e a recuperação dos testemunhos deverão constar de 
gráficos, com suas variações em profundidade. 

Com o relatório final serão entregues os seguintes documentos: 

- texto explicativo com critérios de descrição das amostras, correlações e 
interpretações adotadas nos testes executados, bem como outras 
informações de interesse e, bem assim, o nome e a assinatura do 
responsável; 

- planta de localização das sondagens, com distâncias e amarrações. 

3.5. Outros ensaios de campo e de laboratório 

Sempre que necessários ou úteis, os ensaios deverão ser efetuados em 
conformidade com as prescrições das respectivas normas técnicas da 
ABNT, sendo sua apresentação na forma de relatórios consolidados, 
utilizando-se, sempre que houver, o padrão de apresentação presente em 
cada norma.  

APÊNDICE VI - TERRAPLENAGEM 

SUMÁRIO 

0. Ressalvas 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto 

6. Exigências para projetos de terraplenagem 

0. RESSALVAS 
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Em caso de divergências entre o conteúdo desta Prática e as Normas 
Técnicas Aplicáveis, devem prevalecer as indicações contidas nas normas 
da ABNT, versão atualizada, constando no memorial do projeto a 
justificativa de forma expressa. 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Terraplenagem. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Projeto de Terraplenagem: Conjunto de elementos gráficos, como 
memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar a 
elaboração de projetos de terraplenagem para a implantação de 
edificações. 

2.2. Terraplenagem: Conjunto de operações executivas de escavação, 
transporte, distribuição e compactação de volumes de solo ou material 
rochoso, a fim de adaptar a conformação natural do terreno às condições 
de implantação do empreendimento. 

2.3. Terrapleno: Terreno resultante da terraplenagem. 

2.4. Talude: Superfície inclinada do terrapleno, resultante de corte ou 
aterro. 

2.5. Berma (Banqueta): Alargamento executado em cortes e aterros, para a 
diminuição da inclinação do talude e implantação de dispositivos de 
drenagem. 

2.6. Compactação: Conjunto de operações de compressão com 
equipamentos manuais ou mecânicos, destinado a conferir ao solo ou 
material rochoso um estado mais denso, pela diminuição do índice de 
vazios, enquadrando-o nas características exigidas no projeto, em termos 
de grau de compactação, densidade máxima e umidade ótima. 

2.7. Fundação de Aterro: Terreno sobre o qual serão executadas as 
operações de aterro. 

2.8. Serviços Preliminares ou Preparo do Terreno: Operações de 
desmatamento, destocamento e limpeza do terreno, destinadas ao preparo 
para execução das operações de corte ou aterro. 

2.9. Empréstimo: Serviço de escavação, em áreas previamente 
selecionadas, destinado a prover ou complementar o volume necessário à 
constituição dos aterros por insuficiência do volume dos cortes, por motivos 
de ordem tecnológica de seleção de materiais ou por razões de ordem 
econômica. 

2.10. Operações de Corte: são operações que compreendem: 

• escavação dos materiais constituintes do terreno natural até as cotas 
indicadas no projeto; 

• transporte dos materiais escavados para aterros ou botaforas; 

• remoção das camadas de má qualidade, para o preparo das fundações 
de aterros. 

2.11. Operações de Aterro: são operações que compreendem: 

• Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração e 
compactação dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos, para a 
construção do corpo e da camada final do aterro. 

2.12. Bota-Fora: Local destinado ao depósito de materiais em excesso ou 
que tecnicamente não atendam às exigências do projeto para uso em 
aterros. 

2.13. Classificação de Materiais:  

Os materiais ocorrentes nos cortes ou nos aterros serão classificados em 
conformidade com as seguintes definições: 

2.13.1. Materiais de 1.a Categoria: Compreendem solos em geral, residual 
ou sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 
metros, qualquer que seja o teor de umidade que apresentem. 

2.13.2. Materiais de 2.a Categoria: Compreendem os materiais com 
resistência ao desmonte mecânico inferior à da rocha não alterada, cuja 
remoção se processe por combinação de equipamentos de escarificação 
pesados, ou eventualmente, o uso de explosivos ou processos manuais 
adequados. 

Estão incluídos nessa classificação os blocos de rocha de volume inferior a 
2,00 m3 ou pedras com diâmetro médio compreendido entre 0,15 e 1,00 
metro. 

2.13.3. Materiais de 3.a Categoria: Compreendem os materiais com 
resistência ao desmonte mecânico equivalente à da rocha não alterada e 
blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,00 metro ou de volume 
igual ou superior a 2,00 m3, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o 
carregamento, se processem somente com o emprego contínuo de 
explosivos. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Obter os projetos de arquitetura, sistema viário e paisagismo, 
verificando as diretrizes estabelecidas quanto às cotas de terraplenagem. 

3.2. Conhecer a geologia local, objetivando identificar e classificar os 
materiais nas diversas categorias existentes, para efeito de escavação e 
identificação da natureza dos solos disponíveis para eventual empréstimo. 

3.3. Obter o levantamento planialtimétrico do local, de forma a permitir o 
cálculo e a distribuição dos volumes envolvidos na terraplenagem. 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições específicas: 

4.1. Conhecer em detalhe todo o projeto geométrico, de arquitetura e de 
paisagismo, definindo as regiões de corte e aterro, bem como as suas 
alturas. 

4.2. Efetuar uma programação adequada de sondagens e ensaios para os 
estudos de: 

• estabilidade de taludes de corte; 

• estabilidade de taludes de aterro; 

• materiais de empréstimo; 
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• fundação de aterro. 

4.3. Realizar estudos geotécnicos, visando definir as características físicas 
e resistência dos solos existentes nos cortes e nas áreas de empréstimo, 
quando necessário, bem como definir as inclinações dos taludes de cortes 
e aterros e estudar as características físicas de resistência e 
compressibilidade dos terrenos de fundação dos aterros. 

4.4. Desenvolver os estudos de estabilidade de taludes de cortes e aterros, 
de acordo com teoria da Mecânica dos Solos, justificando a sua utilização. 

4.5. Definir as inclinações de taludes estáveis e as bermas necessárias. 

4.6. Desenvolver os estudos das jazidas para materiais de empréstimos. 

4.7. Definir os materiais utilizáveis nas obras de terraplenagem. 

4.8. Indicar a origem e destino das jazidas relacionadas para utilização na 
obra. 

4.9. No caso de fundação de aterros em solos moles e compressíveis será 
necessário: 

• programar as sondagens e ensaios específicos; 

• estudar os recalques ao longo do tempo; 

• estudar a estabilidade da fundação do aterro; 

• definir a necessidade de bermas de equilíbrio 

• estudar, quando necessário, processos para aceleração dos recalques. 

4.10. Estudar e propor o tipo de proteção dos taludes de corte e aterro 
contra os efeitos da erosão. 

4.11. Indicar a distribuição dos materiais provenientes de cortes para os 
aterros projetados. 

4.12. Estudar os métodos executivos mais adequados para a execução da 
terraplenagem, viabilizando o orçamento corretamente. 

4.13. Definir os equipamentos adequados para os serviços previstos, 
observando a relação custo-benefício-prazo. 

5. ETAPAS DE PROJETO 

5.1. Estudo Preliminar 

Consiste no estudo de viabilidade técnica e econômica da terraplenagem, 
comparando as diversas soluções alternativas. Os parâmetros e critérios 
de comparação devem ter por objetivo selecionar a melhor solução, 
considerando os aspectos de economia, facilidades de execução e 
manutenção, recursos disponíveis, segurança e adequação da 
terraplenagem à implantação da edificação e outros fatores específicos. 

Nesta etapa serão delineadas todos os serviços necessários à execução 
da terraplenagem, em atendimento às normas e ao Caderno de Encargos, 
obedecidas as diretrizes de redução de eventual impacto ambiental. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta geral do terreno, em escala adequada, com a conformação e 
localização dos cortes e aterros; 

• seções transversais indicativas da solução; 

• relatório justificativo. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
arquitetura, sistema viário, paisagismo e demais projetos. 

5.2. Projeto Básico 

Consiste no dimensionamento da solução aprovada no Estudo Preliminar, 
inclusive definição de inclinação de taludes de cortes e aterros, de forma a 
permitir a previsão dos custos de execução. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução da terraplenagem, fundamentado em quantitativos 
de serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• plantas gerais do levantamento planialtimétrico do local com a indicação 
dos serviços de terraplenagem a ser executados; 

• seções transversais, em espaçamento compatível com a conformação do 
terrapleno, com a indicação da inclinação adotada para os taludes e das 
cotas finais de terraplenagem, preferencialmente em escala 1:50; 

• quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e 
equipamentos; 

• orçamento detalhado da terraplenagem, baseado em quantitativos de 
materiais e serviços; 

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de arquitetura, 
sistema viário, paisagismo e demais projetos. 

5.3. Projeto Executivo 

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o 
detalhamento das soluções de terraplenagem para a implantação da 
edificação. Deverá conter de forma clara e precisa todos os detalhes 
construtivos necessários à perfeita execução da terraplenagem. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• plantas gerais, conforme Projeto Básico; 

• seções transversais, conforme projeto básico, com definição dos tipos de 
tratamento recomendados, e demais características de cortes e aterros; 

• relatório técnico, que contenha a distribuição e natureza dos materiais 
envolvidos, cálculos dos volumes de corte e de aterro e, caso necessário, a 
localização, caracterização e cálculo dos volumes de empréstimo e bota-
fora; planilhas de serviço (notas de serviço), contendo todas as cotas e 
distâncias necessárias á execução do movimento de terra envolvido no 
projeto de terraplenagem. 

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados 
entre si. 

6. EXIGÊNCIAS PARA PROJETOS DE TERRAPLENAGEM 

6.1. Cortes 
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- local; 

- equipamentos para execução; 

- equipamentos para transporte de material escavado; 

- sequência e operações de execução; 

- destino do material escavado; 

- conformação, incluindo taludes e bermas; 

- sistemas de drenagem (superficial e profunda); 

- acabamento dos taludes. 

6.2. Aterros 

- local; 

- tipo e procedência do material; 

- equipamentos; 

- sequência e operações de execução; 

- espessura das camadas; 

- energia de compactação; 

- desvio de umidade com relação à umidade ótima na energia especificada; 

- grau de compactação; 

- CBR mínimo e expansão máxima para os materiais que constituirão o 
corpo do aterro; 

- CBR de projeto e expansão máxima para a camada final de 
terraplenagem; 

- conformação, incluindo taludes e bermas; 

- sistemas de drenagem (superficial e profunda); 

- acabamento dos taludes. 

6.3. Sistemas de Proteção contra Erosão 

- local; 

- tipo; 

- características dos materiais; 

- sequência e operações de execução; 

- acabamento. 

APÊNDICE VII - DEMOLIÇÕES 

SUMÁRIO 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Especificações Básicas 

3. Condições Gerais 

4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de especificações 
técnicas de materiais, equipamentos e serviços referentes aos projetos de 
Demolição. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Projeto de Demolição: Conjunto de elementos gráficos que visa definir 
e disciplinar os métodos e a sequência de operações executivas a serem 
aplicadas na demolição total ou parcial de uma edificação, bem como os 
reforços e proteções de instalações ou edificações vizinhas ou partes 
remanescentes da edificação. 

2.2. Demolição Convencional: demolição executada com equipamentos 
manuais ou mecânicos. 

2.3. Demolição com Explosivos: Demolição executada com emprego de 
explosivos. 

2.4. Implosão: Demolição realizada através de uma sequência de 
explosões combinadas, de modo a convergir os destroços da edificação 
para a área central de sua implantação.  

3. ESPECIFICAÇÃO 

3.1. Demolição Convencional 

- local; 

- interferências existentes e materiais reaproveitáveis; 

- proteções e reforços necessários; 

- método adotado; 

- sequência executiva; 

- equipamentos; 

- transporte e destino dos materiais provenientes da 

demolição; 

- limpeza final da área. 
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3.2. Demolição com Explosivos 

- local; 

- interferências existentes e materiais reaproveitáveis; 

- proteções e reforços necessários; 

- preparação da edificação; 

- sequência executiva; 

- materiais e equipamentos; 

- transporte e destino dos materiais provenientes da demolição; 

- limpeza final da área. 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

4.1. Conhecer a localização da edificação a ser demolida em relação às 
edificações vizinhas. 

4.2. Verificar o tipo e a utilização das edificações vizinhas. 

4.3. Obter informações sobre a localização de redes de serviços públicos, 
como água, eletricidade, gás, redes de comunicação e outras. 

4.4. Conhecer o tipo de material empregado na edificação a ser demolida, 
identificando os principais componentes estruturais. 

4.5. Conhecer os elementos a ser preservados na demolição, devido a seu 
valor histórico ou econômico. 

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Deverão ser observadas as seguintes condições específicas: 

5.1. Selecionar os métodos de demolição da edificação considerando, além 
dos demais fatores, o valor dos componentes a serem preservados ou 
reaproveitados. 

5.2. Planejar a sequência da demolição de forma a não haver riscos ao 
pessoal envolvido nos serviços de demolição ou causar danos às 
edificações vizinhas ou à parte remanescente da edificação. Cuidados 
especiais nos casos de demolição parcial de edificação que permanece em 
uso durante as obras. 

5.3. Prever sistemas especiais de proteção das edificações vizinhas ou 
parte remanescente da edificação e das redes de distribuição de utilidades, 
subterrâneas ou aéreas. 

5.4. Prever sistemas de segurança para o pessoal em trabalho e eventuais 
ocupantes da edificação, bem como para os pedestres e veículos em 
trânsito na divisa da área. 

6. ETAPAS DE PROJETO 

6.1. Estudo Preliminar 

Consiste no estudo de viabilidade técnica e econômica da demolição, 
comparando as diversas soluções alternativas. 

Os parâmetros e critérios de comparação devem ter por objetivo selecionar 
a melhor solução para o Contratante, considerando os aspectos de 
economia, facilidades de execução, recursos disponíveis, segurança e 
outros fatores específicos. 

Nesta etapa serão delineados todos os serviços necessários à execução 
da demolição, em atendimento às normas e ao Caderno de Encargos, 
obedecidas as diretrizes de redução de eventual impacto ambiental. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

- plantas ou esquemas da edificação, em escala adequada, com indicação 
das partes a serem demolidas, protegidas e preservadas. 

- relatório justificativo, contendo os estudos comparativos entre os diversos 
métodos de demolição aplicáveis à edificação. 

6.2. Projeto Básico 

Consiste no dimensionamento da solução aprovada no Estudo Preliminar, 
inclusive definição áreas a serem protegidas e preservadas, de forma a 
permitir a previsão dos custos de execução. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução da demolição, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

- plantas ou esquemas da edificação, em escala adequada, com indicação 
das áreas a serem protegidas e preservadas, inclusive edificações e 
instalações vizinhas; 

- sempre que houverem demolições parciais, para o caso de reformas ou 
ampliações, o projeto das partes a demolir deverá ser representado em 
desenhos separados dos do resultado final esperado da edificação. 

- desenhos do método de demolição, com indicação da sequência de 
operações e da proteção das partes da edificação a serem conservadas ou 
das edificações vizinhas; 

- quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e 
equipamentos; 

- orçamento detalhado da demolição, baseado em quantitativos de 
materiais e serviços; 

6.3. Projeto Executivo 

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o 
detalhamento das soluções de demolição da edificação. Deverá conter de 
forma clara e precisa todos os detalhes necessários à perfeita execução da 
demolição. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

- plantas ou esquemas da edificação, conforme o Projeto Básico, com 
indicação precisa das áreas a serem protegidas e preservadas, inclusive 
edificações e instalações vizinhas; 
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- desenhos de detalhes do método de demolição, com indicação da 
sequência de operações e detalhes de proteção das partes da edificação a 
serem conservadas ou das edificações vizinhas; 

- relatório técnico, que contenha, se for o caso, a localização e o cálculo 
das quantidades de explosivos necessários à demolição, bem como dos 
volumes dos materiais a serem removidos e distâncias de transporte 
pertinentes ao projeto de demolição. 

APÊNDICE VIII – PROJETO DE EDIFICAÇÃO 

1. SUMÁRIO 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto 

6. Especificações 

2. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Arquitetura, inclusive especificações técnicas de materiais, equipamentos e 
serviços. 

3. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

3.1. Levantamento de dados: conjunto de observações e informações 
relativas ao terreno onde se pretende implantar a obra, incluindo registros 
cadastrais, leis e códigos municipais, estaduais e federais, serviços 
públicos, vizinhanças e condições ambientais, bem como programas 
orçamentários de suporte do empreendimento. 

3.2. Programa de Necessidades: determinação da entidade a ser instalada 
na edificação, de sua estrutura organizacional, de seus usuários, 
equipamentos e fluxos de funcionamento, e relação dos espaços 
necessários para a realização das atividades pertinentes à sua estrutura 
organizacional, seus leiautes, respectivos dimensionamento e 
características. 

3.3. Partido arquitetônico: intenção formal de configuração e resolução da 
edificação a ser executada, baseada em condicionantes e determinantes 
obtidos pela análise dos dados e do programa de intervenção pretendido. 
São fatores condicionantes e determinantes, entre outros, o contexto onde 
a obra está inserida, a legislação regulamentadora, a complexidade e o 
rigor do programa de necessidades, a representatividade a ser atendida, a 
disponibilidade financeira, os meios construtivos disponíveis, os sistemas 
de modulação e padronização da construção existentes. 

3.4. Atividade: função a ser desenvolvida na edificação para realização dos 
objetivos da entidade. 

3.5. Espaço: ambiente onde serão realizadas as atividades previstas para 
a edificação. Compõe-se de pessoas, equipamentos e materiais utilizados. 

3.6. Usuário: pessoa que trabalha ou é atendida no espaço da edificação. 

3.7. Equipamento: elemento necessário ao efetivo exercício das atividades 
previstas para a edificação, como máquinas e mobiliário. 

3.8. Leiaute (ou Layout): distribuição física dos equipamentos num 
determinado espaço da edificação, dispostos de modo a permitir aos 
usuários efetivos o fluxo de funcionamento das atividades e o manuseio 
dos materiais pertinentes. 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais: 

4.1. Levantamento de Dados e Programa de Necessidades 

Obter dados relativos ao planejamento urbano e territorial da área onde 
será implantada a edificação, sua formação e tendências de 
desenvolvimento, verificando a existência ou não de projetos de 
urbanização e desapropriação por parte do poder público local. 

Conhecer a área onde será implantada a edificação, sua natureza e 
características, incluindo os seguintes aspectos: 

· observar a forma, configuração física, topografia e drenagem natural; 

· verificar a interferência com o meio ambiente e as normas federais 
existentes; 

· verificar as normas legais existentes para taxas de ocupação, coeficiente 
de aproveitamento, recuos, gabaritos, e outros; 

· obter dados com relação ao subsolo e ao histórico de inundações (ou 
marés), efetuando, se necessários, estudos hidrológicos, a fim de 
determinar áreas com maior viabilidade para a implantação; 

· tomar conhecimento do ambiente em geral: 

· altitude, direção do norte verdadeiro (geográfico) e, se necessárias, a 
latitude e radiação solar, para estudos de geometria de insolação e 
determinação das cargas térmicas incidentes sobre a edificação; 

· temperatura e umidade relativa do ar, ventos, chuvas e, se necessária, a 
nebulosidade, para estudos de adequação da edificação ao clima; 

· direção dos ventos predominantes. 

· tomar conhecimento dos níveis de iluminação exterior, dos solstícios de 
verão e inverno, para dimensionamento dos sistemas de iluminação 
natural; 

· tomar conhecimento dos níveis e fontes de ruídos nas proximidades do 
local, se perceptíveis, para determinar soluções acústicas; 

· obter dados referentes à poluição do ar do ambiente externo, quando o 
problema se apresentar, para determinar soluções necessárias; 

· observar o extrato vegetal e possíveis áreas a serem preservadas. 

Observar os sistemas de utilidades e serviços existentes e necessários ao 
empreendimento, como energia elétrica, água, esgoto, telefonia, lixo e 
outros, e sua capacidade, para posterior levantamento cadastral e 
utilização pelos projetos especializados. 

Observar os serviços locais de transporte, comunicação, comércio, polícia, 
bombeiros, saúde, habitação, atividades socioculturais e esportivas em 
geral, que possam apoiar o empreendimento. 
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Obter informações com relação às atividades principais, de apoio e de 
serviços da edificação, atuais e futuros, e seus fluxos operacionais, de 
materiais e serviços, a fim de permitir a análise de suas interações e sua 
composição em espaços. Determinar suas características e seus agentes, 
principalmente aqueles que poderão causar danos, como radiação, 
magnetismo, infecções biológicas, alterações químicas e outras. 

Obter informações com relação ao elemento humano que ocupará a 
edificação, trabalhando ou sendo atendido, nos seus aspectos qualitativos 
e quantitativos, atuais e futuros, a fim de poder aferir características de 
cada espaço com relação à área requerida, ao conforto ambiental 
necessário e outros fatores. 

Obter informações quanto aos equipamentos necessários, atuais e futuros, 
para realização das várias atividades programadas para a edificação. 

4.2. Partido Arquitetônico 

Apreender o objetivo da edificação e as atitudes e aspirações da 
Administração com relação ao empreendimento, o plano de 
desenvolvimento em que se insere, os incentivos e as restrições 
pertinentes. 

Conhecer a área de influência do empreendimento (local, regional ou 
nacional), relacionada à população e região a serem atendidas. 

Conhecer os materiais de construção e técnicas construtivas condizentes 
com a região. 

Determinar o tipo de construção e o método construtivo adequado aos 
materiais e à condição climática da região, elegendo uma modulação e 
uma padronização de acordo com aquelas características. 

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Deverão ser observadas as seguintes condições específicas: 

5.1. Implantação 

Verificar se a atividade prevista para a edificação depende de 
licenciamento de órgão estadual ou federal, principalmente quanto à 
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto 
Ambiental - RIMA, de conformidade com a Resolução N.º 1 do Conama 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente). O licenciamento prévio poderá 
impor condições e limites a serem obedecidos na elaboração do projeto 
executivo que, uma vez concluído, será apresentado para a obtenção de 
Licença Ambiental de Instalação - LAI. 

Como exemplo podem ser mencionados os empreendimentos que 
envolvem áreas acima de 100 ha ou áreas consideradas de relevante 
interesse ambiental, a critério dos órgãos que integram o SISNAMA. 

O projeto deverá obedecer uma relação entre área construída e a área 
total, de conformidade com a taxa de ocupação e o coeficiente de 
aproveitamento previstos para a zona de uso onde se situa o terreno de 
implantação. Se estas taxas e coeficientes não forem estabelecidos pelas 
posturas municipais, deverão ser definidos pelo autor do projeto, de forma 
a garantir uma área livre compatível com o uso da edificação. 

A edificação deverá ser localizada de modo a respeitar os recuos mínimos 
exigidos pela postura local entre o prédio e as ruas e os limites do terreno, 
assim como as distâncias entre blocos de um conjunto de edificações, 
considerando ainda os estacionamentos necessários, o pátio de serviço 
para 

cargas e descargas, inclusive o lixo, as necessidades de centrais de infra-
estrutura, como energia elétrica, gás, utilidades, lagoas de decantação e 
outras. 

A implantação da edificação no terreno deverá adequar-se à topografia 
existente, buscando, sempre que possível, a equalização de cortes e 
aterros, a manutenção de taludes naturais e o escoamento natural de 
águas pluviais. 

Os valores paisagísticos naturais deverão, na medida do possível, serem 
preservados pelo projeto. Para as áreas livres onde não houver 
possibilidade de preservação, deverão ser previstos tratamentos 
paisagísticos. 

5.2. Organograma do Projeto 

O partido arquitetônico adotado deverá assegurar uma distribuição racional 
dos espaços e circulações e atender à interação entre eles, de forma a 
propiciar a perfeita realização das atividades previstas. 

Para os acessos e circulações devem ser levadas em consideração, no 
mínimo, as seguintes condições: 

· analisar os fluxos predominantes, externos e internos; 

· definir a hierarquia dos acessos de pedestres e veículos; 

· analisar as condições mais favoráveis para a ligação das redes públicas 
de utilidades, existentes ou previstas; 

· prever acesso de serviço; 

· as dependências que demandem acentuado contato com o público 
deverão, preferencialmente, estar localizadas no térreo. Se este pavimento 
estiver acentuadamente acima do nível da calçada, deverá ser prevista 
pelo menos uma entrada em rampa; 

· as rampas e escadas deverão obedecer relações compatíveis de 
declividade; 

· considerar a necessidade de eliminar as barreiras arquitetônicas para o 
deficiente físico, de conformidade com os preceitos estabelecidos pelos 
órgãos públicos. 

Verificar os critérios de segurança referentes à escadas, corrimãos, rotas 
de fuga, distâncias máximas a serem percorridas (inclusive até escadas), 
saídas de emergência e portas corta-fogo. 

Se houver alta incidência de sistemas de utilidades, de preferência, 
deverão ser previstos “shafts” para a passagem dos dutos, 
adequadamente ventilados, de modo a permitirem o livre acesso durante 
as atividades de manutenção. Sistemas elétricos e hidráulicos ou de gases 
não deverão utilizar o mesmo “shaft”. 

5.3. Conforto Ambiental 

A arquitetura bioclimática e a harmonia com o meio ambiente devem ser 
consideradas não só com relação à sua preservação e proteção, como 
também no que diz respeito ao aproveitamento das condições naturais de 
iluminação e 

ventilação, à proteção contra insolação excessiva, e à estanqueidade da 
carga térmica sob condições climáticas desfavoráveis, de forma a propiciar 
uma atividade confortável ao usuário, com mínima ou até mesmo nenhuma 
utilização de equipamentos artificiais. 

5.4. Conforto Térmico 

A edificação deverá atender, sempre que possível, às seguintes condições: 
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• dispor de ventilação adequada ao clima e dimensionada para atender às 
atividades a serem desenvolvidas no seu interior; 

• estar orientada de maneira a receber a menor incidência de raios solares 
diretos, a não ser quando estritamente necessários, e apresentar 
vedações, cobertura e estrutura que proporcionem desempenho térmico 
compatível com 

as condições climáticas e as exigências humanas; 

• conter, se necessário, dispositivos adequados de controle da insolação 
(beirais e “brises”), protegendo as faces ensolaradas com elementos de 
sombreamento, que não barrem a ventilação (considerar inclusive a 
vegetação); 

• estar orientada de maneira a receber os ventos dominantes para 
ventilação adequada dos ambientes; 

• se o condicionamento térmico for considerado necessário (ar 
condicionado ou ar forçado), a edificação deverá apresentar desempenho 
térmico que proporcione economia no sistema, evitando passagem de 
calor ao seu interior. 

Iluminação Natural 

A edificação deverá, sempre que possível, atender às seguintes condições: 

• atender às normas para dimensionamento de aberturas necessárias à 
iluminação natural dos ambientes; 

• evitar o uso de salas muito profundas em relação às fachadas ou em 
posição central, sem iluminação natural; 

• considerar, se necessários, dispositivos de controle da luz solar direta; 

• dimensionar os sistemas de iluminação de modo a não alterar ou agravar 
as condições de conforto térmico; 

• pesquisar os equipamentos de iluminação existentes, que melhor se 
adequem à atividade considerada, e que proporcionem maior economia de 
energia. 

5.5. Conforto Acústico 

A edificação deverá, sempre que possível, atender às seguintes condições: 

• os elementos de construção que limitem a edificação com o ambiente 
exterior com elevado nível de ruídos deverão ser isolantes; 

• ambientes com fonte interna de ruídos deverão ser devidamente tratados 
com elementos adequados de controle; 

• deve-se isolar partes do edifício que possam transmitir ruídos ou 
vibrações aos outros ambientes. 

5.6. Materiais e Técnicas Construtivas 

A evolução tecnológica dos materiais deverá ser considerada para garantir 
melhor qualidade e desempenho nos serviços e produtos de uma 
edificação. Além disso, também será levada em conta a posssibilidade de 
substituição de serviços artesanais por elementos industrializados para 
reduzir prazos e custos de construção. 

Não especificar materiais por marcas comerciais, mas sim pelas 
características técnicas necessárias à sua finalidade. 

Este cuidado na especificação leva, também à necessidade de impor uma 
padronização dos componentes, principalmente em obras destinadas ao 
mesmo fim. 

A inclusão de elementos padronizados no projeto, além de melhorar cada 
vez mais a qualidade da construção pela repetição das operações, 
proporciona um suporte ideal para a manutenção da edificação ou 
elemento urbano, racionalizando estoques e facilitando o manuseio e troca 
de componentes. 

A escolha dos materiais e técnicas construtivas deverá levar em 
consideração: 

a representatividade da edificação; 

técnica construtiva adequada à indústria, materiais e mão de obra locais; 

condições econômicas da região; 

características funcionais da edificação; 

desempenho térmico e acústico e de iluminação natural atendendo aos 
requisitos de conforto ambiental da edificação; 

facilidade de execução, de conservação e manutenção dos materiais 
escolhidos; 

disponibilidade financeira; 

possibilidade de padronização e modulação dos componentes; 

estanqueidade com relação à chuvas, ventos, insolação e agentes 
agressivos; 

resistência ao fogo; 

segurança. 

5.7. Coberturas 

As coberturas deverão obedecer às inclinações recomendadas pelos 
fabricantes para os diferentes tipos de materiais de telhados. 

As calhas deverão, preferencialmente, ser dispostas externamente à 
projeção da edificação e providas de extravasores de segurança. 

5.8. Forros 

Os forros deverão proporcionar, sobretudo, a melhoria do desempenho 
térmico e acústico do ambiente. 

5.9. Vedos 

Os vedos deverão ser providos de resistência mecânica e resistência à 
agentes naturais, químicos, físicos e biológicos, bem como assegurar as 
condições de higiene compatíveis com o ambiente. 

5.10. Revestimentos, Acabamentos e Arremates 

Os revestimentos, acabamentos e arremates deverão: 

apresentar resultados visuais, externos e internos, compatíveis com os 
objetivos e a representatividade da edificação; 
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assegurar desempenho adequado ao tipo de utilização do ambiente 
(molhado, abrasivo, ácido, e outros). 

Os arremates devem compatibilizar materiais diferentes que não podem 
ser ligados diretamente sem interferir no desempenho do sistema, bem 
como permitir acomodações para as diferenças de dilatação dos materiais. 

5.11. Impermeabilizações ou Revestimentos Impermeabilizantes 

O sistema de impermeabilização, se necessário, deverá ser adequado a 
cada caso particular, como cobertura, respaldo dos baldrames, 
reservatórios de água e outros e será escolhido em função de: 

· forma da estrutura; 

· movimentação; 

· temperatura e umidade relativa do local; 

· efeito arquitetônico; 

· utilização da superfície (passagens, terraços e outras). 

Cada solução em particular deverá levar em conta as propriedades dos 
componentes e do sistema, como impermeabilidade, resiliência (resistência 
ao choque), vida útil, resistência mecânica e isolação térmica. 

Equipamentos 

A escolha de equipamentos fixos ou móveis, quando não definidos no 
programa de necessidades, deverá considerar: 

· a avaliação das necessidades em função das atividades de cada 
ambiente (segurança, higiene, comunicação e funções especiais como 
laboratórios, cozinhas e outros) e do tipo de usuário; 

· a simplicidade e eficiência na sua montagem e manutenção. 

Os equipamentos necessários ao desenvolvimento de atividades 
específicas, como laboratórios, cozinhas, lavanderias e outras implicarão a 
execução de projetos específicos. 

5.12. Condições Peculiares 

O projetista deverá manter com o Contratante uma relação de constante 
aferição das propostas e alternativas conquistadas. 

Nos casos em que o projeto da edificação se revestir de uma característica 
peculiar, o projetista deverá pesquisar soluções alternativas e apresentá-
las em relatórios justificativos, com prós e contras, para melhor análise dos 
interessados, podendo inclusive alterar ou criar um novo padrão de 
componente ou técnica construtiva. 

6. ETAPAS DE PROJETO 

As atividades técnicas de elaboração de projetos de edificações deverão 
ser conduzidas em etapas sucessivas pela Administração e pelo autor do 
projeto, sendo, no mínimo, as seguintes: 

Levantamento de Dados - o Caderno de Encargos deverá definir quais os 
itens fornecidos pela Administração; 

Programa de Necessidades - a ser fornecido no Caderno de Encargos; 

Estudo de Viabilidade; 

Estudo Preliminar; 

Anteprojeto; 

Projeto Legal; 

Projeto Básico; 

Projeto Executivo. 

6.1. Estudo de Viabilidade 

Consiste na elaboração de análises e avaliações para seleção e 
recomendação de alternativas de concepção da edificação, seus 
elementos, instalações e componentes. 

6.2. Estudo Preliminar 

Consiste na definição gráfica da implantação e do partido arquitetônico 
através de plantas, cortes e fachadas em escala livre, compreendendo: 

a implantação da edificação ou conjunto de edificações e seu 
relacionamento com o local escolhido, acessos, estacionamentos e outros, 
inclusive expansões possíveis; 

a explicitação do sistema construtivo e dos materiais empregados; 

os esquemas de zoneamento do conjunto de atividades, as circulações e 
organização volumétrica; 

o número de edificações, suas destinações e locações aproximadas; o 
número de pavimentos; 

os esquemas de infraestrutura de serviços; 

o atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condições da legislação 
e dos índices de ocupação do solo. 

O conceito será desenvolvido a partir da análise e consolidação do 
Programa de Necessidades e deverá caracterizar o organograma de 
espaços, atividades e fluxograma operacional. Deverá ser apresentado o 
relatório técnico justificativo. 

6.3. Anteprojeto 

Esta etapa consiste na elaboração e representação técnica da solução 
apresentada e aprovada no Estudo Preliminar. Apresentará a concepção 
da estrutura, das instalações em geral, e de todos os componentes do 
projeto arquitetônicos. 

Deverão estar graficamente representados: 

discriminação em plantas, cortes e fachadas, em escalas não menores que 
1:100, de todos os pavimentos da edificação e seus espaços, com 
indicação dos materiais de construção, acabamentos e dimensões, 
principalmente de escadas, sanitários e locais especiais; 

locação da edificação ou conjunto de edificações e seus acessos de 
pedestres e veículos; 

definição de todo o espaço externo e seu tratamento:  
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muros, rampas, escadas, estacionamentos, calçadas e outros, sempre com 
as dimensões e locações relativas; 

indicação do movimento de terra, com demonstração de áreas de corte e 
aterro; 

demonstrativo de compatibilidade dos Projetos Complementares, dos quais 
ele será a base; 

relatório técnico. 

6.4. Projeto Legal 

Esta etapa consiste na representação do conjunto de informações técnicas 
necessárias à análise e aprovação, pelas autoridades competentes, da 
concepção da edificação, dos seus elementos e instalações, com base nas 
exigências legais (municipais, estaduais e federais) e à obtenção do alvará 
ou 

das licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades da 
construção. 

Deverão ser graficamente representadas as plantas, cortes e fachadas em 
escala não inferior a 1:100, com todas as descrições e justificativas de 
acordo com cada uma das apresentações nas concessionárias de 
serviços, corpo de 

bombeiros e demais órgãos do poder público local. 

6.5. Projeto Básico 

Esta etapa destina-se à representação do conjunto de informações 
técnicas necessárias para a execução da obra, num detalhamento 
suficiente para o perfeito entendimento dos serviços e materiais a serem 
empregados no objeto de uma licitação, em todas suas atividades técnicas. 

O Projeto Básico deverá demonstrar e assegurar a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e 
possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos de 
execução. 

O Projeto Básico conterá os mesmos elementos gráficos do anteprojeto, 
bem como os itens descritos da Lei de Licitações e Contratos, com 
especial atenção para o fornecimento do orçamento detalhado da 
construção dos serviços e obras, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

6.6. Projeto Executivo 

Esta etapa consiste na representação completa do projeto de Arquitetura, 
que deverá conter, de forma clara e precisa, todos os detalhes construtivos 
e indicações necessárias à perfeita interpretação dos elementos para a 
execução dos serviços e obras, incluindo o orçamento detalhado, 
fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos perfeitamente 
especificados, e indicações necessárias à fixação dos prazos de execução. 

O Projeto Executivo deverá estar representado graficamente por desenhos 
de plantas, cortes, fachadas e ampliações de áreas molhadas ou 
especiais, em escala conveniente, e em tamanho de papel que permita 
fácil manuseio na obra. 

Os detalhes de elementos da edificação e de seus componentes 
construtivos poderão ser apresentados em cadernos anexos onde conste 
sua representação gráfica, de conformidade com a Norma NBR 6492 - 
Representação de Projetos de Arquitetura, especificações, critérios de 
execução, recebimento e medição, que poderão ser padrões. 

Deverão estar graficamente representados: 

a) a implantação do edifício, onde constem: 

a orientação da planta com a indicação do Norte verdadeiro ou magnético 
e as geratrizes da implantação; 

a representação do terreno, com as características planialtimétricas, 
compreendendo medidas e ângulos dos lados e curvas de nível, e 
localização de árvores, postes, hidrantes e outros elementos construídos, 
existentes; 

as áreas de corte e aterro, com a localização e indicação da inclinação de 
taludes e arrimos; 

os RN do levantamento topográfico; 

os eixos das paredes externas das edificações, cotados em relação a 
referência preestabelecida e bem identificada; 

as cotas de nível do terrapleno das edificações e dos pontos significativos 
das áreas externas (calçadas, acessos, patamares, rampas e outros); 

a localização dos elementos externos, construídos, como estacionamentos, 
construções auxiliares e outros. 

b) o edifício, compreendendo: 

plantas de todos os pavimentos, com destino e medidas internas de todos 
os compartimentos, espessura de paredes, material e tipo de acabamento, 
e indicações de cortes, elevações, ampliações e detalhes; 

dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e 
janelas, altura dos peitorais e sentido de abertura; 

escoamento das águas, a posição das calhas, condutores e beirais, 
reservatórios, “domus”, rufos e demais e elementos, inclusive tipo de 
impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos, sempre 
com indicação de material e demais informações necessárias; 

todas as elevações indicando aberturas e materiais de acabamento; 

cortes das edificações onde fique demonstrado o pé direito dos 
compartimentos, alturas das paredes e barras impermeáveis, altura de 
platibandas, cotas de nível de escadas e patamares, cotas de piso 
acabado, tudo sempre com indicação clara dos respectivos materiais de 
execução e acabamento; 

impermeabilização de paredes e outros elementos de proteção contra a 
umidade; 

ampliações, se for o caso, de áreas molhadas ou especiais, com indicação 
de equipamentos e aparelhos hidráulicosanitários, indicando seu tipo e 
detalhes necessários; 

esquadrias, o material componente, o tipo de vidro, fechaduras, fechos, 
dobradiças, o acabamento e o movimento das peças, sejam horizontais ou 
verticais; 

todos os detalhes que se fizerem necessários para a perfeita compreensão 
da obra a executar, como coberturas, peças de concreto aparente, 
escadas, bancadas, balcões e outros planos de trabalho, armários, 
divisórias, equipamentos de segurança e todos os arremates necessários. 

c) deverão ser apresentados ainda, o relatório técnico e os memoriais 
justificativos. 
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7. ESPECIFICAÇÕES 

As especificações deverão atender às Normas Técnicas Brasileiras 
aplicáveis. 

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços 
previstos no projeto, as especificações deverão identificar as 
características necessárias e suficientes ao desempenho requerido. Estas 
características deverão ser comprovadas na execução da obra. As 
especificações deverão conter, basicamente, as características abaixo 
discriminadas, quando procedentes. 

7.1. Generalidades 

Para a discriminação do desempenho dos materiais, equipamentos, 
serviços ou outro componente, deverão ser definidas as seguintes 
características: 

do componente: 

- nomenclatura; 

- material básico; 

- forma, dimensões e tolerâncias; 

- funcionamento; 

- acabamento superficial; 

- padrão final referido a um desempenho técnico. 

do serviço: 

- materiais; 

- modo de preparo; 

- método executivo; 

- acabamento superficial; 

- padrão final referido a um desempenho técnico. 

do material: 

- aspecto; 

- textura; 

- dureza; 

- resistência mecânica; 

- resistência ao fogo; 

- porosidade; 

- absorção de água e impermeabilidade; 

- padrão final referido a um desempenho técnico. 

7.2. Coberturas 

- local da aplicação; 

- tipo de telha; 

- inclinação; 

- fixação e características de montagem; 

- tipo de calha; 

- localização e detalhe das descidas de água pluvial; 

- características dos materiais componentes e peças complementares 
como rufos e outros acessórios; 

- aspecto e desempenho final. 

7.3. Forros 

- local da aplicação; 

- tipo de forro; 

- fixação e características de montagem; 

- características dos acessórios; 

- interferências com equipamentos de iluminação, dutos de ventilação e 
outros; 

- aspecto e desempenho final. 

7.4. Pisos 

- local da aplicação; 

- solicitação de uso; 

- tipos de materiais, indicando sempre que possível a sua procedência; 

- forma, dimensão, cor e demais características físicas dos elementos 
especificados, referidos a um padrão; 

- normas a serem respeitadas quanto à qualidade ou estado dos materiais, 
principalmente quando a especificação recair em materiais usados; 

- forma de aplicação e composição geométrica; 

- acabamento, arremates e aspecto final; 

- dados referentes a serviços complementares de drenagem, iluminação, 
irrigação e outros. 

7.5. Vedações 

Paredes 

- local da aplicação; 
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- tipo e dimensões dos materiais componentes; 

- solicitação de uso; 

- detalhes de arremates; 

- aspecto e desempenho final. 

7.6. Esquadrias (portas, janelas, “brises”) 

- local da aplicação; 

- tipo e funcionamento; 

- solicitação de uso; 

- características dos materiais componentes; 

- tipo das ferragens; 

- detalhes de arremates ( pingadeiras, soleiras) 

- características do serviço a executar; 

- aspecto e desempenho final. 

7.7. Vidros e plásticos 

- local da aplicação; 

- tipo; 

- cor e transparência; 

- características dos materiais e serviços a executar; 

- aspecto e desempenho final. 

7.8. Revestimentos, Acabamentos e Arremates 

De paredes, tetos e pisos 

- local da aplicação; 

- tipo; 

- solicitação de uso; 

- preparo da base; 

- características do material e serviços a executar; 

- características dos arremates; 

- aspecto e desempenho final. 

Pinturas 

- local da aplicação; 

- indicação da superfície onde será aplicada e qual o preparo da base; 

- características das tintas de fundo e acabamento; 

- método de aplicação; 

- aspecto e desempenho final. 

Impermeabilizações 

- local da aplicação; 

- indicação da superfície; 

- tipo e características dos materiais a serem utilizados; 

- características do serviço a executar (preparo da superfície, aplicação e 
arremates); 

- aspecto e desempenho final; 

Arremates 

- local da aplicação; 

- tipo do arremate; 

- características do material e dos serviços a executar; 

- aspecto e desempenho final. 

7.9. Equipamentos e Acessórios 

- local da aplicação; 

- solicitação de uso; 

- características dos materiais componentes; 

- características de montagem e sequência de operações; 

- características de fixação quando houver; 

- recomenda-se ser mencionados modelo e linha de pelo menos 3 (três) 
fabricantes de referência; 

- aspecto e desempenho final. 

APÊNDICE IX – PROJETO DE ESTRUTURAS 

SUMÁRIO 

0. Ressalvas 

IX-I Estruturas de Concreto 

IX-II Estruturas Metálicas ou Mistas 

IX-III Estruturas de Madeira 
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0. RESSALVAS 

Em caso de divergências entre o conteúdo desta Prática e as Normas 
Técnicas aplicáveis, devem prevalecer as indicações contidas nas normas 
da ABNT, versão atualizada, constando no memorial do projeto a 
justificativa de forma expressa. 

IX-I Estruturas de Concreto 

SUMÁRIO 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto 

6. Normas e Práticas Complementares 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Estruturas de Concreto 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Projeto de Estrutura: Conjunto de elementos gráficos, como 
memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar a 
execução da parte da edificação considerada resistente às ações e 
coações atuantes. 

2.2. Esquema Estrutural: Arranjo físico dos diversos elementos resistentes 
que constituem a estrutura. 

2.3. Estrutura de Concreto: Estrutura cujos elementos resistentes são de 
concreto, concreto armado ou concreto protendido. 

2.4. Estrutura Pré-moldada: Estrutura de concreto armado ou protendido 
cujos elementos estruturais são pré-moldados ou pré-fabricados. 

2.5. Elemento Pré-moldado: Elemento executado fora do local de utilização 
definitiva na estrutura. 

2.6. Elemento Pré-fabricado: Elemento pré-moldado executado em usina, 
sob rigorosas condições de controle. 

2.7. Estrutura de Concreto Armado: Estrutura em que o material resistente 
é composto pela associação de concreto e aço, ambos trabalhando 
solidariamente na resistência às solicitações. 

2.8. Estrutura de Concreto Protendido: Estrutura onde um pré-alongamento 
do aço, realizado por meio de dispositivos mecânicos, impõe um sistema 
de forças permanentemente aplicado. 

2.9. Concreto Protendido com Aderência Inicial: Quando o pré-
alongamento do aço é feito antes do lançamento do concreto, utilizando-se 

apoios independentes à peça. A ligação do aço com os referidos apoios é 
eliminada após o endurecimento do concreto. 

2.10. Concreto Protendido sem Aderência: Quando o pré-alongamento do 
aço é feito após o endurecimento do concreto, utilizando-se para apoio 
partes da própria peça, sem a criação de aderência aço-concreto. 

2.11. Concreto Protendido com Aderência Posterior Obtido analogamente 
ao anterior, com a criação, a posteriori, de aderência permanente, através 
de injeção de calda de cimento. 

2.12. Armadura Conjunto de barras e fios de aço com função estrutural 
que, em conjunto com o concreto, compõe a peça de concreto armado ou 
protendido: 

• armadura de tração - destinada a absorver esforços de tração;  

• armadura de compressão - destinada a absorver esforços de 
compressão;  

• armadura ativa - armadura de protensão;  

• armadura passiva - armadura não protendida. 

2.13. Estado de Utilização (de Serviço): Estado correspondente às ações 
de utilização normal da estrutura. 

2.14. Estádio I: Representa as condições da seção transversal fletida, 
enquanto o concreto ainda resiste às tensões de tração. 

2.15. Estádio II: Representa as condições da seção transversal fletida, 
enquanto o concreto resiste às tensões de compressão, em regime 
elástico. As tensões de tração são resistidas apenas pela armadura. 

2.16. Estádio III: Representa as condições da seção transversal fletida 
quando as tensões de tração são resistidas apenas pela armadura e as 
tensões de compressão são resistidas pelo concreto em regime plástico 
(seção com armadura simples) ou as tensões de compressão resistidas 
também por armadura (seção com armadura dupla) 

2.17. Estado Limite Último (de Ruína): Estado correspondente à ruína por 
ruptura, por deformação plástica excessiva ou por instabilidade 

2.18. Coeficiente de Ponderação: Coeficiente adimensional, em geral 
majorador das ações e minorador das resistências características, 
fornecendo assim os respectivos valores de cálculo. 

2.19. Ações: Esforços ou deslocamentos introduzidos em uma estrutura. 

2.20. Coações: Esforços induzidos em uma estrutura, provocados pelo 
impedimento a uma deformação a ela imposta. 

2.21. Flecha: Distância entre o eixo teórico e o eixo deformado da peça. 

2.22. Infra-estrutura (ou Fundação): Conjunto de elementos resistentes que 
transmite ao terreno de implantação da obra, rocha ou solo, os esforços 
provenientes da superestrutura. 

2.23. Superestrutura: Conjunto de elementos resistentes que, segundo sua 
finalidade, compõe a parte útil da edificação, transmitindo os esforços 
recebidos à infra-estrutura. 

2.24. Ligação: Dispositivo destinado a transmitir esforços entre elementos 
estruturais. 
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2.25. Desvio: Diferença entre dimensão de projeto e dimensão executada 
correspondente. 

2.26. Tolerância: Valor máximo permitido para o desvio. 

2.27. Vida Útil da Estrutura: Período de tempo em que a estrutura, sob as 
condições de serviço consideradas no projeto, ambientais e de 
carregamento, conserva a segurança, aptidão de uso e aparência aceitável 
sem exigir altos custos de conservação e reparo. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Conhecer o projeto da arquitetura, assessorando o seu autor, com os 
seguintes objetivos:  

• fornecer os subsídios necessários para que as alternativas de partido 
arquitetônico não venham a ser inviabilizadas, quer técnica, quer 
econômica, quer estaticamente, por fatores estruturais;  

• fornecer o posicionamento e dimensões das peças estruturais que vierem 
a servir de condicionante na definição do anteprojeto de arquitetura;  

• inteirar-se do projeto como um todo, estendendo a análise aos desenhos 
e especificações, e retirando os subsídios para o cálculo definitivo das 
ações atuantes na edificação. Na etapa de projeto executivo o autor do 
projeto de arquitetura deverá ser alertado de eventuais acabamentos ou 
arremates incompatíveis com o tipo de estrutura obtido, notadamente no 
que se refere aos deslocamentos. 

3.2. Conhecer as características do local da obra no tocante a: 

• tipo e custo da mão-de-obra disponível;  

• tipo e custo dos materiais disponíveis;  

• disponibilidade de equipamentos;  

• grau de conhecimento e uso de técnicas construtivas;  

• agressividade do meio ambiente;  

• posturas legais relativas à aprovação de desenhos e memoriais;  

• condições relativas à microáreas:  

- vias de acesso;  

- dimensões do canteiro;  

- topografia;  

- subsolo. 

3.3. Conhecer todas as instalações e utilidades a serem implantadas na 
edificação, que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento do 
esquema estrutural. 

3.4. Conhecer a flexibilidade de utilização desejada no projeto 
arquitetônico, para que eventuais alterações de distribuição interna não 
venham a ser inviabilizadas por questões estruturais. 

3.5. Conhecer as possibilidades futuras de ampliação de área e alteração 
de utilização da edificação. 

3.6. Conhecer o prazo desejado para a execução da obra. 

3.7. Analisar as sugestões da Administração para utilização de materiais 
ou esquemas executivos. 

3.8. Compatibilização de Projetos: se o projeto estrutural envolver autores 
de diferentes áreas, deverão ser obedecidas as seguintes condições: 

• cada autor deverá fornecer os esforços introduzidos pela sua estrutura 
para o autor da respectiva estrutura suporte;  

• cada autor deverá, em comum acordo, fornecer os seus detalhes 
executivos de apoio para o autor da respectiva estrutura suporte;  

• o autor da estrutura suporte deverá compatibilizar as deformações de sua 
estrutura com as permissíveis da estrutura que nela se irá apoiar;  

• como subsídio para o projeto geotécnico de fundações, deverá o autor do 
projeto de estruturas elaborar os seguintes documentos:  

- locação dos pontos de carga na fundação, convenientemente amarrados 
no terreno;  

- tabela vetorial com as cargas em cada ponto de apoio, subdividindo-a em 
permanentes e acidentais, indicando, quando for o caso, as várias 
hipóteses de carregamento. 

3.9. Ações 

O autor do projeto deverá considerar as ações previstas nas Normas NBR 
6120 e NBR 7197, no que for aplicável à obra ou elemento estrutural objeto 
do projeto, sendo obtidos os esforços solicitantes pela combinação mais 
desfavorável para o elemento ou seção estudada. Tais combinações de 
carregamento deverão estar de acordo com a NBR 6118. 

Casos específicos e particulares de carregamentos transitórios poderão ter 
seus coeficientes de ponderação alterados, desde que convenientemente 
justificados pelo autor do projeto. 

3.10. Materiais 

3.10.1. Concreto 

O projeto deverá especificar a resistência característica mínima, 
necessária para atender a todas as fases de solicitação nas idades 
previstas para a sua ocorrência. 

O concreto será escolhido de acordo com a natureza da obra, respeitando 
as prescrições da NBR 6118, as limitações dadas pelo projeto de 
arquitetura e a relação custo-benefício. 

Os projetos deverão considerar, sempre que forem desfavoráveis, os 
efeitos da fluência e retração do concreto. Quando esses efeitos forem 
favoráveis e considerados no projeto será exigida a consideração da 
margem de erro dos parâmetros envolvidos no processo de avaliação 
desses efeitos favoráveis. 

Quando à estrutura for imposta uma coação interna ou externa, deverão 
ser consideradas as variações dessas coações, ao longo do tempo, devido 
aos efeitos de fluência e retração do concreto. Nos casos usuais, os 
parâmetros envolvidos serão determinados de acordo com o especificado 
na Norma NBR 7197 no que lhes for aplicável. 
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3.10.2. Argamassas 

O projeto deverá prever as características de resistência e de retração das 
argamassas de regularização e de enchimento de nichos e caixas de 
chumbadores e embutidos. 

3.10.3. Aço 

3.10.3.1. Barras e Fios para Concreto Armado 

As barras de aço para concreto armado deverão satisfazer às prescrições 
da Norma NBR 6118 e disposições da NBR 7480. 

3.10.3.2. Cordoalhas e Fios para Concreto Protendido 

Os fios e cordoalhas para concreto protendido deverão satisfazer às 
prescrições das Normas NBR 7482 e NBR 7483. 

3.10.3.3. Placas de Apoio, Embutidos e Elementos Metálicos de Ligação 

O projeto deverá especificar o tipo de aço utilizado e os valores de tensões 
correspondentes ao limite de escoamento e à ruptura do material. 

3.10.4. Elastômero 

O projeto deverá indicar a dureza, o módulo de deformação transversal e 
os máximos valores de tensão de compressão, rotação e distorção 
previstos para o aparelho de apoio em elastômero. 

3.11. Critérios de Projeto: 

A concepção da estrutura deverá sempre compatibilizar-se com a 
arquitetura proposta, região da obra, características do terreno e tempo 
fixado para a construção. Deverá ainda adequar-se à eventual flexibilidade 
de ocupação e possibilidade de expansões. 

O projeto deverá ser desenvolvido como função dos estados-limites últimos 
e de utilização de acordo com os critérios de segurança, princípios, 
disposições e limitações estabelecidos nas Normas NBR 6118 e NBR 
7197. 

3.12. Condições de Durabilidade 

3.12.1. Exigências de Durabilidade 

3.12.1.1. As estruturas de concreto armado deverão ser projetadas tendo 
em vista um período de vida útil estabelecido pela Administração, com 
assistência e subsídios fornecidos pelo projetista. 

3.12.1.2. A durabilidade da estrutura requer cooperação e esforços 
coordenados dos diversos responsáveis envolvidos na concepção, 
construção e utilização da estrutura durante a vida útil: 

• a Administração, ao definir as suas expectativas presentes e futuras de 
utilização da estrutura;  

• os projetistas, arquitetos e engenheiros, ao conceber e definir as soluções 
arquitetônicas e estruturais em atendimento às condições de serviço, 
ambientais e de carregamento;  

• o construtor, ao executar a estrutura dentro das especificações e 
requisitos definidos no projeto; 

• os usuários, ao respeitar as condições de utilização previamente 
consideradas no projeto e construção e efetuar os serviços de manutenção 
preventiva. 

3.12.1.3. Os critérios de projeto visando assegurar a vida útil deverão ser 
determinados a partir do conhecimento da agressividade ambiente, ou 
seja, das condições ambientais e de exposição, considerando o porte e a 
importância da estrutura. 

3.12.1.4. As medidas mínimas de inspeção, monitoramento e manutenção 
preventiva, necessárias para assegurar a vida útil da estrutura deverão 
fazer parte integrante do projeto. 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições específicas: 

4.1. Infra-estrutura 

Serão considerados, agindo sobre as fundações, todos os esforços 
provenientes da superestrutura e do próprio terreno atravessado pela 
fundação. 

Os efeitos de 2ª ordem, considerados para a superestrutura, deverão ser 
levados em conta no cálculo e dimensionamento das fundações, sempre 
que a elas possam ser transmitidos. 

No caso de aterros sobre solos compressíveis, na região da fundação, o 
projeto deverá prever a possibilidade de mobilização de atrito negativo nos 
elementos profundos (estacas e tubulões) da fundação. A capacidade de 
carga do elemento de fundação será determinada adicionando ou não, na 
combinação mais desfavorável com as demais ações, o valor total do atrito 
negativo. 

O projeto deverá prever elementos estruturais de travamento sempre que a 
estabilidade da fundação possa ser comprometida por incorreções de 
ordem construtiva ou incertezas nos pontos de aplicação das ações - 
como, por exemplo, blocos de uma ou mais estacas em linha - ou quando 
se necessite uniformizar tensões ou deslocar os pontos de aplicação de 
esforços, em fundações excêntricas. 

Não é admitida a inexistência de armadura na ligação com a 
superestrutura, exceto nos casos em que o esquema estrutural preveja a 
utilização de articulações ou apoios especiais, convenientemente 
dimensionados para garantir o comportamento estrutural previsto. 

Quando a ligação entre super e infra-estrutura for contínua, isto é, sem 
elementos intermediários que constituam a exceção acima, as barras de 
armadura do pilar deverão prolongar-se até a extremidade inferior da 
sapata ou bloco de coroamento, de forma a evitar juntas construtivas sem 
armadura, passíveis de se constituírem em zonas enfraquecidas nas 
solicitações de flexão. 

4.2. Superestrutura 

O projeto da superestrutura e de seus elementos isolados deverá obedecer 
aos critérios usuais de Teoria e Estabilidade das Estruturas, considerando 
as características de resistência e comportamento dos materiais 
empregados, com vistas ao trabalho das peças em regime de serviço e 
com segurança adequada ao estado de ruína. 

Desta forma, o projeto deverá obedecer às prescrições e limitações 
estabelecidas pela Norma NBR 6118, relativas aos estados limites últimos 
(ruína) e de utilização (fissuração nociva e deformações excessivas) 
referentes aos vários tipos de solicitação a que o elemento estrutural, em 
particular, e a estrutura, em geral, possam se submetidos. 

4.3. Aplicação ao Concreto Protendido 
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As considerações relativas à protensão obedecerão aos princípios e 
disposições estabelecidas na Norma NBR 7197. 

O grau de protensão a que estará submetida a estrutura (completa, 
limitada ou parcial), será determinado segundo a Norma NBR 7197, pelo 
autor do projeto, tendo em vista as características de utilização da obra. 

4.4. Aplicação às Estruturas Pré-moldadas e Pré-fabricadas 

Serão sempre consideradas, além das normalmente previstas para a 
estrutura, as cargas, incluídos os efeitos dinâmicos, provenientes do 
processo executivo, transporte e montagem das peças pré-moldadas e 
pré-fabricadas, desde a fabricação ou execução do elemento até sua 
colocação em serviço. 

Atenção especial será dada ao comportamento das ligações e sua 
influência sobre a estabilidade dos componentes e do conjunto. Além 
disso, o projeto deverá considerar, na determinação das dimensões das 
peças e determinação dos esforços, as tolerâncias de fabricação e 
montagem. 

A estrutura composta por elementos pré-moldados deverá ter a 
estabilidade do conjunto comprovada, de forma a impedir deslocamentos e 
rotações incompatíveis com a utilização normal da estrutura. 

A organização geral da estrutura deverá ser tal que a eventual inutilização 
ou substituição de qualquer de seus componentes não provoque a 
possibilidade de colapso progressivo da estrutura. Os efeitos de 2ª ordem 
deverão ser considerados tanto para a estrutura como um todo quanto 
para os elementos estruturais isolados. 

O projeto deverá prever e indicar as folgas e tolerâncias de fabricação e 
montagem e os desvios de locação e de verticalidade admissíveis para os 
diversos elementos componentes da estrutura. Estas tolerâncias e desvios 
deverão ser considerados no projeto de cada peça e de suas ligações. 

O projeto de peças pré-moldadas deverá considerar o efeito das 
solicitações dinâmicas no transporte, seja através de uma análise 
dinâmica, seja por meio de um coeficiente de amplificação dinâmico, 
multiplicador das solicitações estáticas, compatível com as condições do 
veículo e de transporte. 

Será considerada, no projeto, a possibilidade de instabilidade lateral das 
peças pré-moldadas, quer nas fases de manuseio, transporte e montagem, 
quer na de utilização do elemento. O projeto deverá eliminar, também, a 
eventualidade de o estado limite de instabilidade ocorrer antes do estado 
limite último de flexão. 

A utilização de peças compostas, seja no caso de ligação com 
concretagem no local, seja no de ligações entre duas peças pré-moldadas, 
deverá considerar o estado inicial de solicitações nos elementos e sua 
redistribuição, ao longo do tempo, por efeito de retração e fluência do 
concreto e, quando for o caso, por relaxação da armadura. 

A resistência e comportamento do plano de ligação deverão ser 
comprovados considerando também esses efeitos. 

5. ETAPAS DE PROJETO 

5.1. Estudo Preliminar: Consiste no estudo de viabilidade técnica e 
econômica da estrutura, comparando as diversas soluções alternativas. Os 
parâmetros e critérios de comparação devem ter por objetivo selecionar a 
melhor solução para o Contratante, considerando os aspectos de 
economia, facilidades de manutenção, facilidades de execução, recursos 
disponíveis, segurança, funcionalidade e adequação da estrutura ao uso e 
outros fatores específicos. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• desenhos unifilares de todos os pavimentos, indicando as dimensões das 
peças estruturais que vierem a condicionar o Projeto Básico de arquitetura;  

• relatório justificativo, onde deverá ser apresentado o estudo comparativo 
das opções estruturais com a justificativa técnica e econômica da 
alternativa eleita. 

5.2. Projeto Básico: Consiste no dimensionamento das principais peças do 
sistema estrutural selecionado, de forma a permitir a previsão dos custos 
de execução. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução da estrutura, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• formas de todos os pavimentos, incluindo dimensões principais, locações, 
níveis e contraflechas;  

• detalhes de armaduras especiais;  

• especificações técnicas de materiais e serviços;  

• orçamento detalhado da estrutura, baseado em quantitativos de materiais 
e fornecimentos;  

• relatório técnico, onde deverão ser apresentados: justificativas técnicas 
dos dimensionamentos, consumo de concreto por pavimento, previsão de 
consumo de aço por pavimento, consumo de formas por pavimento e a 
sequência executiva obrigatória, se for requerida pelo esquema estrutural. 
O Projeto Básico deverá ser harmonizado com os projetos de arquitetura, 
estrutura metálica, fundações e demais instalações. 

5.3. Projeto Executivo: Consiste no detalhamento completo da estrutura 
concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Deverá conter de forma 
clara e precisa todos os detalhes construtivos necessários à perfeita 
execução da estrutura. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• desenhos de formas contendo: 

- planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos e escadas;  

- cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura;  

- detalhes de juntas, impermeabilizações, nichos, orifícios e embutidos;  

- indicação, por parcelas, do carregamento permanente considerado em 
cada laje, com exceção do peso próprio;  

- indicação da resistência características do concreto;  

- indicação do esquema executivo obrigatório quando assim o sugerir o 
esquema estrutural;  

- indicação das contraflechas.  

• desenhos de armações contendo:  
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- detalhamento, em escala apropriada, de todas as peças do esquema 
estrutural;  

- especificação do tipo de aço;  

- tabela e resumo de armação por folha de desenho.  

• relatório técnico, onde deverão ser descritas as ações e coações 
consideradas no cálculo de cada peça estrutural, o esquema de cálculo 
que elegeu o carregamento mais desfavorável de cada peça estrutural ou 
conjunto de peças estruturais, o esquema para o cálculo dos esforços em 
cada peça estrutural ou conjunto de peças estruturais, os valores dos 
esforços de serviço oriundos da resolução dos esquemas de cálculo, os 
critérios de dimensionamento de cada peça estrutura e, se for requerida 
uma determinada sequência de execução, a justificativa dos motivos de 
sua necessidade. 

-------- 

IX-II Estruturas Metálicas ou Mistas 

SUMÁRIO 

1. Objetivo  

2. Terminologia  

3. Condições Gerais  

4. Condições Específicas  

5. Etapas de Projeto  

6. Normas e Práticas Complementares 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Estruturas Metálicas 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Projeto de Estrutura: Conjunto de elementos gráficos, como 
memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar a 
fabricação e montagem da parte da edificação considerada resistente às 
ações e coações atuantes. 

2.2. Esquema Estrutural: Arranjo físico dos diversos elementos resistentes 
que constituem a estrutura. 

2.3. Estrutura Metálica: Estrutura cujos elementos resistentes são de metal, 
usualmente aço ou alumínio. 

2.4. Estrutura Mista: Estrutura cujos elementos resistentes são de materiais 
diversos, usualmente aço e concreto, unidos através de conectores. 

2.5. Estabilidade: Capacidade de uma estrutura absorver com segurança 
os esforços a que está submetida. 

2.6. Estabilidade Geral: Estabilidade em todos os planos do espaço, tanto 
de um elemento isolado como de um conjunto de elementos. 

2.7. Estabilidade Lateral: Estabilidade no plano perpendicular ao plano 
principal de carregamento. 

2.8. Flambagem Localizada: Perda da estabilidade em uma parte da 
seção, nem sempre acarretando o colapso total da peça. 

2.9. Carga Útil: Máxima carga de utilização que um elemento pode suportar 
sem que sejam ultrapassados seus limites de resistência ou de utilização, 
mantendo as devidas reservas de segurança. 

2.10. Contraventamento: Estrutura auxiliar utilizada para promover a 
rigidez espacial e a estabilidade da estrutura e seus elementos. 

2.11. Diagonais de Travamento: Principais elementos constituintes do 
contraventamento. 

2.12. Fadiga: Fenômeno que provoca a ruptura do metal quando este é 
solicitado por esforços alternados e repetidos, como por exemplo, aqueles 
que atuam em vigas de rolamento. 

2.13. Conexões, Juntas e Ligações: União de dois ou mais elementos por 
intermédio de rebites, parafusos, pinos ou soldas. 

2.14. Conexão Axial: Conexão onde o centro de gravidade da ligação está 
contido nos eixos que passam pelo centro de gravidade das peças. 

2.15. “Friction Type”: Conexão por atrito, proveniente de intenso aperto dos 
parafusos de alta resistência. 

2.16. Solda Elétrica Manual: Processo manual constituído pala fusão de 
um eletrodo nos elementos a serem ligados, utilizando corrente elétrica 
alternada ou continua. 

2.17. Eletrodo: Arame metálico especialmente protegido e preparado para 
fusão com o material base no processo de soldagem. 

2.18. Conector: Elemento de ligação entre uma peça metálica e uma peça 
de concreto. 

2.19. Flange, Aba ou Mesa: Parte superior ou inferior da viga responsável 
pela absorção da maioria dos esforços de flexão. 

2.20. Alma Parte central da viga responsável pela absorção da maioria dos 
esforços de cisalhamento. 

2.21. Enrijecedor: Elemento responsável pelo enrijecimento do perfil, 
visando impedir a flambagem em determinado plano ou direção. 

2.22. Placa de Base: Chapa soldada na extremidade inferior de uma 
coluna, capaz de transmitir e distribuir os esforços à fundação com tensões 
compatíveis com a estrutura de concreto. 

2.23. Chumbador de Expansão: Parafuso especial que promove sua 
aderência ao concreto mediante um processo mecânico de expansão. 

2.24. Viga Mista: Ligação solidária de perfis metálicos e laje de concreto 
armado, unidos através de conectores para resistir conjuntamente a 
esforços de flexão. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais: 

3.1. As obras executadas total ou parcialmente em estrutura de aço devem 
obedecer a projeto elaborado de acordo com as normas NBR 8800, NBR 
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14762, ou outra de uso consagrado, previamente aprovada pela 
Administração e claramente indicada no memorial do projeto. 

3.2. O projeto deverá ser desenvolvido por profissional legalmente 
habilitado, com experiência em projeto e construção de estruturas 
metálicas, que serão fabricadas e montadas por empresas capacitadas, 
sob a supervisão do autor do projeto. 

3.3. Requisitos Básicos 

Será da competência do projetista conhecer o projeto de arquitetura com 
os seguintes objetivos: 

3.3.1. Fornecer os subsídios necessários para que as alternativas de 
partido arquitetônico sejam adequadas e não venham a ser inviabilizadas, 
quer técnica, quer econômica, quer legalmente por fatores estruturais ou 
por fatores de segurança, estes últimos em obediência às leis nacionais, 
estaduais e municipais vigentes. 

3.3.2. Fornecer o posicionamento e dimensões das peças estruturais que 
vierem a servir de condicionantes na definição do projeto básico de 
arquitetura. 

3.3.3. Inteirar-se do projeto como um todo, estendendo a análise aos 
desenhos e especificações, obtendo os subsídios necessários ao cálculo 
definitivo das ações atuantes na edificação. 

3.3.4. Observar para que o projeto estabeleça condições que possibilitem o 
acesso à estrutura para efeito de inspeção e manutenção. 

3.3.5. Na etapa de projeto executivo, alertar o autor do projeto de 
arquitetura sobre eventuais acabamentos ou arremates incompatíveis com 
o tipo de estrutura utilizada, notadamente no que se refere aos 
deslocamentos. 

3.3.6. Conhecer as características do local da obra no tocante as: 

• tipo e custo da mão-de-obra disponível;  

• agressividade do meio ambiente;  

• posturas legais relativas a critérios de segurança e à aprovação da 
documentação em geral;  

• condições relativas às vias de acesso, dimensões do canteiro de serviço, 
topografia e subsolo. 

3.3.7. Conhecer todas as instalações a serem implantadas na edificação 
que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento do esquema 
estrutural, bem como a flexibilidade de utilização desejada no projeto 
arquitetônico para que eventuais alterações de distribuição interna não 
venham a ser inviabilizadas por questões estruturais. 

3.3.8. Conhecer o prazo desejado para a execução da obra, bem como as 
sugestões da Administração para utilização de materiais ou esquemas 
executivos. 

3.4. Ações 

As ações previstas para o dimensionamento das estruturas de aço para 
edifícios, estarão sujeitas às recomendações e exigências mínimas das 
normas NBR 6120, NBR 6123, NBR 8681 e NBR 6118. Os esforços 
solicitantes serão obtidos pelos critérios estabelecidos pela NBR 8800. 
Casos específicos de carregamentos poderão ter seus coeficientes de 
ponderação alterados, desde que justificados pelo projetista e aprovados 
pelo Contratante. 

3.5. Concepção da Estrutura 

Deverá ser escolhido o esquema estrutural que conduza aos melhores 
resultados, tanto do ponto de vista técnico, como econômico e funcional. 

A estrutura deverá ser adequada às condições gerais do projeto de 
arquitetura e demais projetos da edificação, como por exemplo o de 
instalações de utilidades, prevendo os espaços necessários à passagem 
de dutos e tubulações. 

Atenção especial deverá ser dada às condições gerais de execução dos 
serviços e obras e aos detalhes que possam resultar em facilidades e 
redução dos custos de manutenção. 

3.6. Compatibilização de Projetos 

Se o projeto estrutural da edificação envolver vários projetistas de 
estruturas, deverão ser obedecidas as seguintes condições: 

• cada autor de projeto fornecerá aos demais projetistas os esforços 
transferidos para as estruturas de apoio ou suporte;  

• cada autor de projeto deverá, em comum acordo com os demais, fornecer 
os detalhes executivos de apoio ao projetista da respectiva estrutura de 
sustentação; 

• o autor do projeto da estrutura suporte deverá compatibilizar as 
deformações da estrutura com as deformações permissíveis da estrutura 
que deverá sustentar. 

3.7. Fundações 

Para subsidiar a elaboração do projeto das fundações da estrutura, o autor 
do projeto de estruturas deverá produzir os seguintes elementos: 

• desenho de locação dos pontos de carga na fundação, convenientemente 
amarrados no terreno;  

• tabela vetorial com as cargas em cada ponto de apoio, subdivididas em 
permanentes e acidentais, com indicação das diversas hipóteses de 
carregamento. 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

4.1. Materiais 

4.1.1. Aços Estruturais 

Devem ser utilizados os tipos de materiais aprovados para uso na NBR 
8800, ou pela norma adotada no caso específico, em sua última edição. Os 
materiais deverão ser especificados no projeto em função das suas 
características mecânicas mínimas exigidas. 

4.1.2. Aços Fundidos e Forjados 

Quando for necessário o emprego de elementos estruturais de aço fundido 
ou forjado, deverão ser obedecidas as recomendações constantes nas 
especificações próprias a esses tipos de aço, conforme NBR 8800 ou 
norma específica. 

4.1.3. Parafusos e Barras Redondas 

Estes elementos, cujas especificações são relacionadas nas Normas NBR 
8800, NBR 7242 e outras, são geralmente utilizados como tirantes ou 
chumbadores. Elementos fabricados em aço temperado não devem ser 
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soldados e nem aquecidos, mesmo que com a finalidade de facilitar a 
montagem. 

4.1.4. Conectores 

As propriedades mecânicas dos aços destinados à composição de 
conectores são relacionadas na NBR 8800, bem como a resistência de 
cada conector em função do seu diâmetro e da resistência do concreto. 

4.1.5. Eletrodos 

O material de enchimento das soldas deverá ser especificado em função 
do tipo de aço do material base, de acordo com as recomendações da 
AWS e suas exigências mínimas. 

Na elaboração das soldas deverá ser evitadas sobreposições de filetes. 
Sua notação nos desenhos deverá seguir as recomendações constantes 
das normas aplicáveis. 

4.2. Escolha de Perfis 

Recomenda-se a escolha criteriosa de perfis e chapas comercialmente 
existentes, em face da grande flutuação regional de mercado. 

4.3. Contraventamentos 

Prever diagonais de travamento ou outro sistema comprovado de 
contraventamento para garantir a estabilidade global da estrutura, bem 
como dos seus elementos individuais. O comprimento efetivo de 
flambagem deverá ser calculado por método racional e nunca será menor 
que o comprimento real da peça. 

4.4. Máximo Índice de Esbeltez 

Todas as peças tracionadas, comprimidas ou fletidas deverão ter seus 
índices de esbeltez dentro de limites considerados aceitáveis pelas 
especificações de cálculo. 

4.5. Vigas 

As vigas deverão ser dimensionadas mediante de critérios de estabilidade, 
em função das dimensões, disposição dos travamentos e deformação 
máxima admissível. 

4.6. Treliças 

Normalmente compostas de cantoneiras, constituem o tipo mais leve de 
estrutura, porém requerem um travamento lateral adequado para garantir a 
sua estabilidade. No banzo superior, este travamento pode ser constituído 
pelas terças, que deverão ser dimensionadas para este acréscimo de 
carga. As diagonais e montantes geralmente não exigem travamento, 
enquanto o banzo inferior normalmente requer travamento para manter a 
peça dentro dos limites normativos e absorver os efeitos de vibração 
produzidos por cargas dinâmicas. 

4.7. Terças 

Para aumentar a estabilidade global da terça, utilizam-se travamentos 
constituídos normalmente por barras redondas de aço, fixadas na cumeeira 
por um elemento rígido. Esses travamentos, usualmente designados por 
“linhas de corrente”, deverão ser colocados em numero suficiente para 
garantir a estabilidade, sendo recomendável um espaçamento de 2 a 3 m 
entre cada linha de corrente. 

4.8. Colunas 

As cargas críticas de compressão e flexão serão determinadas com base 
nas condições de vinculação da coluna com a estrutura. Se a carga de 
compressão for elevada, deverá ser considerado o acréscimo de tensão 
proveniente dos efeitos de segunda ordem. 

4.9. Conexões As conexões deverão ser projetadas e dimensionadas para 
assegurar o comportamento estrutural admitido no projeto, de forma a 
absorver os esforços mínimos previstos nas normas adotadas. Nas 
conexões parafusadas, deverá ser respeitada a quantidade mínima de 
parafusos estabelecidas na norma aplicável. 

Os parafusos deverão ser dispostos de conformidade com as 
especificações adotadas, respeitando os valores máximos e mínimos de 
espaçamento. 

4.10. Bases das Colunas 

Deverá ser prevista uma camada de regularização adequada entre a placa 
de base e a superfície de apoio, a fim de promover o contato integral entre 
ambas. A chapa de apoio no concreto deverá ser suficientemente rígida 
para que as tensões resultantes sejam uniformemente distribuídas no 
concreto. 

4.11. Chumbadores 

Os chumbadores deverão ter resistência suficiente para absorver todos os 
esforços de tração e cisalhamento que atuam nas bases das colunas, 
incluindo a tração originada de momentos de engastamento. 

Os chumbadores de expansão deverão ser utilizados apenas em 
estruturas secundárias, de conformidade com as especificações de 
confiabilidade comprovada. 

4.12. Fadiga 

Elementos ou conexões sujeitas a fadiga deverão ser dimensionados para 
resistir a um número suficiente de ciclos, compatível com a vida útil da 
estrutura. 

4.13. Contraflechas 

Deverá ser verificada a necessidade de adotar contraflechas em vigas ou 
treliças, de forma a respeitar os limites de deformação indicados nas 
normas. 

4.14. Juntas de Expansão 

Em função das condições de serviço da estrutura, deverá ser verificada a 
necessidade de adotar juntas de expansão, a fim de permitir a expansão e 
contração dos elementos da estrutura. 

5. ETAPAS DE PROJETO 

5.1. Estudo Preliminar 

Consiste no estudo de viabilidade técnica e econômica da estrutura, 
comparando as diversas soluções alternativas. Os parâmetros e critérios 
de comparação devem ter por objetivo selecionar a melhor solução para o 
Contratante, considerando os aspectos de economia, facilidades de 
manutenção, facilidades de execução, recursos disponíveis, segurança, 
funcionalidade e adequação da estrutura ao uso da edificação e outros 
fatores específicos. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 
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• desenhos unifilares de todas as estruturas do sistema, indicando as 
dimensões das peças estruturais que vierem a condicionar o projeto básico 
de arquitetura;  

• relatório justificativo, onde deverá ser apresentado o estudo comparativo 
das opções estruturais com a justificativa técnica e econômica da 
alternativa eleita. 

5.2. Projeto Básico 

Consiste no dimensionamento das principais peças do sistema estrutural 
selecionado, de forma a permitir a previsão dos custos de fabricação e 
montagem. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• plantas de todas as estruturas do sistema, incluindo dimensões principais, 
locações, níveis e contraflechas;  

• relatório técnico, contendo: justificativas técnicas do dimensionamento; 
previsões de consumo de materiais e a sequência executiva obrigatória, se 
for requerida pelo esquema estrutural.  

O Projeto Básico deverá ser harmonizado com os projetos de Arquitetura, 
Estrutura de Concreto, Fundações e demais instalações. 

5.3. Projeto Executivo ou de Fabricação 

Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e 
dimensionada nas etapas anteriores. Deverá conter de forma clara e 
precisa todos os detalhes construtivos necessários à perfeita fabricação e 
montagem da estrutura. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta, em escala apropriada, de todas as estruturas do sistema;  

• cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura;  

• especificação dos materiais utilizados, características e limites;  

• lista completa de materiais; 

• indicação do esquema executivo obrigatório, se for requerido pelo 
esquema estrutural;  

• relatório técnico, descrevendo e apresentando: as ações e coações 
consideradas no cálculo de cada peça estrutural; o esquema de cálculo 
que originou o carregamento mais desfavorável de cada peça ou conjunto 
de peças estruturais; o esquema para cálculo dos esforços em cada peça 
ou conjunto de peças estruturais; os valores dos esforços de serviço, 
determinados através dos esquemas de cálculo adotados; os critérios de 
dimensionamento de cada peça estrutural e nos casos específicos, a 
justificativa da necessidade de obediência à determinada sequência de 
montagem. 

-------- 

IX-III Estruturas de Madeira 

SUMÁRIO 

1. Objetivo  

2. Terminologia  

3. Condições Gerais  

4. Condições Específicas  

5. Etapas de Projeto  

6. Normas e Práticas Complementares 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Estruturas de Madeira. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Projeto de Estrutura Conjunto de elementos gráficos, como memoriais, 
desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar a execução de 
parte da edificação considerada resistente às ações e coações atuantes. 

2.2. Esquema Estrutural: Arranjo físico dos diversos elementos resistentes 
que constituem a estrutura. 

2.3. Estrutura de Madeira: Estrutura cujos elementos resistentes principais 
são de madeira. 

2.4. Estrutura Mista: Estrutura cujos elementos resistentes são de materiais 
diversos, usualmente madeira e aço. 

2.5. Estrutura de Madeira Maciça: Estrutura constituída por peças de 
madeira maciça, roliças ou serradas. 

2.6. Estrutura de Madeira Industrializada: Estrutura constituída por peças 
de madeira que sofreram processo de industrialização através de 
laminação e colagem. 

2.7. Categorias de Peças de Madeira: Graus que classificam as peças de 
madeira, aos quais correspondem limitações máximas de defeitos 
permissíveis. 

A cada categoria de madeira são associados os respectivos valores das 
propriedades mecânicas. 

2.8. Padrões de Dimensões (Bitolas): Padrões fixados pela Norma NBR 
7203 para as dimensões das peças de madeira serrada e de madeira 
beneficiada. As peças serão classificadas de acordo com a nomenclatura 
desta Prática. 

2.9. Estrutura de Cobertura: Conjunto de elementos que compõem o 
sistema que receberá as telhas de vedação. 

2.10. Trama ou Armação: Conjunto de peças de madeira dispostas de 
modo a suportar as telhas e que se apoiam sobre as tesouras, formado por 
ripas, caibros e terças. 

2.11. Ripas: Peças de madeira em que são assentadas as telhas. 

2.12. Caibros: Peças de madeira que suportam as ripas e se apoiam nas 
terças. 
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2.13. Terças: Peças de madeira que suportam os caibros e se apoiam nas 
tesouras ou nas estruturas de suporte das coberturas. 

2.14. Cumeeira: Terça localizada na linha de divisa de águas 

2.15. Contrafrechal: Terça localizada na extremidade do telhado, apoiada 
sobre a parede. 

2.16. Tesoura ou Treliça: Estrutura linear cujas barras são dispostas de 
forma a que, para cargas aplicadas nos nós da estrutura e desprezando os 
efeitos secundários, seja solicitada somente por esforços normais 
(compressão e tração). 

2.17. Treliça Plana: Treliça constituída por barras cujos eixos se situam 
num mesmo plano. 

2.18. Treliça Espacial: Treliça constituída por barras cujos eixos não se 
situam num mesmo plano. 

2.19. Montante ou Pendural: Barras verticais que constituem parte das 
treliças. 

2.20. Diagonais: Barras inclinadas internas que constituem parte das 
treliças. 

2.21. Banzo Superior: Barra superior externa que constitui parte da 

treliça. 

2.22. Contraventamento: Estrutura auxiliar cuja função é prover a 
estabilidade lateral de um elemento da estrutura. Os tipos de 
contraventamento usuais são as mãos-francesas e treliças auxiliares. 

2.23. Ligações ou Conexões: União de dois ou mais elementos estruturais 
através de dispositivos adequados. 

2.24. Dispositivos de Ligação: Elementos ou dispositivos utilizados na 
união das peças estruturais, como pregos, pinos, parafusos com porcas e 
arruelas e cola. 

2.25. Conectores: Peças metálicas especiais, usualmente em forma de 
anel, encaixadas em ranhuras da superfície da madeira. 

2.26. Entalhes e encaixes: Ligações em que a madeira é solicitada a 
esforços de compressão e de cisalhamento. 

2.27. Tarugos ou Chavetas: Peças metálicas ou de madeira dura, 
colocadas no interior de entalhes com a finalidade de transmitir esforços. 

2.28. Elementos Auxiliares - Talas ou Chapas: Elementos de madeira ou 
metálicos utilizados na ligação de peças situadas no mesmo plano. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Conhecer o projeto de arquitetura, assessorando o seu Autor com os 
seguintes objetivos:  

• fornecer os subsídios necessários para que as alternativas de partido 
arquitetônico sejam adequadas e não venham a ser inviabilizadas, quer 
técnica quer economicamente, por fatores estruturais;  

• fornecer o posicionamento e as dimensões das peças estruturais que 
vierem a servir de condicionante na definição do projeto de arquitetura; 

• inteirar-se do projeto da edificação como um todo, estendendo a análise 
aos desenhos e especificações, a fim de obter subsídios para o cálculo 
definitivo das ações atuantes na edificação. Na etapa de projeto executivo, 
o autor do projeto de arquitetura deverá ser alertado sobre eventuais 
acabamentos ou arremates incompatíveis com o tipo de estrutura adotado, 
notadamente no que se refere aos deslocamentos. 

3.2. Conhecer as características do local da obra no tocante a:  

• tipo e custo da mão-de-obra disponível;  

• tipo e custo dos materiais disponíveis;  

• agressividade do meio ambiente;  

• posturas legais relativas à aprovação de desenhos e memoriais;  

• condições relativas às vias de acesso, dimensões do canteiro de serviço, 
topografia e subsolo. 

3.3. Conhecer todas as instalações e utilidades a serem implantadas na 
edificação que sejam condicionantes na escolha e dimensionamento do 
esquema estrutural. 

3.4. Conhecer a flexibilidade de utilização prevista no projeto arquitetônico, 
para que eventuais alterações de distribuição interna não venham a ser 
inviabilizadas por requisitos estruturais. 

3.5. Conhecer as possibilidades futuras de ampliação de área e alteração 
de utilização da edificação. 

3.6. Conhecer o prazo fixado para a execução dos serviços e obras. 

3.7. Analisar as sugestões do Contratante para a utilização de materiais ou 
esquemas executivos. 

3.8. Concepção da Estrutura 

Escolher esquemas estruturais que conduzam a melhores resultados tanto 
do ponto de vista técnico quanto econômico e funcional, adequando-os às 
condições da obra. 

3.9. Compatibilização de Projetos 

Quando o projeto envolver autores de diferentes áreas, deverão ser 
obedecidas as seguintes condições: 

• cada autor de projeto fornecerá aos demais projetistas os esforços 
transferidos para as estruturas de apoio ou suporte;  

• cada autor de projeto deverá, em comum acordo com os demais, fornecer 
os detalhes executivos de apoio ao projetista da respectiva estrutura de 
sustentação;  

• o auto do projeto de estrutura suporte deverá compatibilizar as 
deformações da estrutura com as deformações permissíveis da estrutura 
deverá sustentar. 

3.10. Fundações 
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Para subsidiar a elaboração do projeto das fundações da estrutura, o autor 
do projeto de estruturas deverá produzir os seguintes elementos: 

• desenho de locação dos pontos de carga na fundação, convenientemente 
amarrados no terreno;  

• tabela vetorial com as cargas em cada ponto de apoio, subdivididas em 
permanentes e acidentais, com indicação das diversas hipóteses de 
carregamento. 

3.11. Ações 

O autor do projeto deverá considerar as ações previstas nas Normas NBR 
6120, NBR 7190 e NBR 6123, no que for aplicável à edificação ou 
elemento estrutural em estudo, determinando os esforços solicitantes pela 
combinação mais desfavorável para o elemento ou seção considerada. 
Casos específicos e particulares de carregamentos transitórios poderão ter 
seus coeficientes de ponderação alterados, desde que convenientemente 
justificados pelo autor do projeto. 

3.12. Características Mecânicas dos Elementos Estruturais 

3.12.1. Os materiais dos diversos elementos estruturais deverão ser 
especificados, de modo a definir o tipo e o peso específico da madeira ser 
utilizada na estrutura. 

3.12.2. O autor do projeto somente deverá especificar peças de 1ª 
categoria após verificar a possibilidade do fornecimento desta categoria de 
madeira no local dos serviços e obras e estabelecer as precauções e 
medidas necessárias ao rigoroso controle de recebimento e aceitação das 
peças. 

3.13. Tensões Admissíveis das Peças de Madeira - Critérios de 
Dimensionamento 

3.13.1. Os valores das tensões admissíveis a serem considerados e os 
critérios de dimensionamento relativos a cada tipo de solicitação são os 
previstos na Norma NBR 7190. 

3.14. Tensões Admissíveis das Peças Metálicas Os valores das tensões 
admissíveis serão os indicados na Norma NBR 7190. 

3.15. Esforços Admissíveis nas Ligações Os valores dos esforços 
admissíveis nas ligações deverão ser determinados através dos critérios 
estabelecidos pela Norma NBR 7190. 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Deverão ser obtidas as seguintes condições específicas: 

4.1. Conceitos Básicos 

Os projetos de estruturas de madeira serão desenvolvidos visando obter 
economia e durabilidade, além de atender aos requisitos de segurança, 
funcionalidade e facilidade de manutenção. 

4.1.1. Economia 

O projeto deverá considerar a economia da estrutura de madeira como um 
todo e não apenas de um só dos seus componentes. 

4.1.1.1 Dimensões Comerciais 

As dimensões determinadas nos cálculos da estrutura deverão ser 
adequadas à disponibilidade de mercado, evitando a utilização de peças 
de dimensões especiais, fator de encarecimento da estrutura. Também 

serão observados os limites superiores dos comprimentos das peças, a fim 
de evitar os problemas relativos ao transporte do material. 

4.1.1.2 Padronização 

Deverão ser evitados detalhes especiais e, sempre que possível, o projeto 
deverá adotar detalhes típicos ou detalhes-padrão. 

4.1.1.3 Sistemas Estruturais 

Para o atendimento do requisito de economia da estrutura, o sistema 
estrutural deverá ser escolhido através da analise dos seguintes itens: 

• estrutura como um todo;  

• tipo de utilização da estrutura;  

• configuração requerida pela função;  

• escolha do perfil da seção mais adequado e econômico;  

• modulação das estruturas;  

• número mínimo de tipos de peças;  

• máxima padronização e simplicidade de detalhes adotados;  

• máximo aproveitamento das características da peça quanto às 
solicitações. 

4.1.2. Durabilidade 

O projeto estrutural deverá ser desenvolvido com a finalidade de assegurar 
a máxima durabilidade e reduzir os custos de manutenção. Deverá prever 
o tratamento de proteção dos componentes da estrutura, tendo em vista as 
condições ambientais de utilização, especialmente no que se refere a 
ambientes com umidade favorável ao desenvolvimento de fungos. O tipo 
de tratamento deverá considerar a vida útil prevista para a edificação, bem 
como atender às exigências impostas pelo projeto arquitetônico, do ponto 
de vista estético e visual. 

4.1.2.1 Fungos 

O projeto como um todo deverá evitar condições propícias ao 
desenvolvimento de fungos, favorecido pela presença conjunta de 
umidade, temperatura e aeração. Para a eliminação desses fatores 
desfavoráveis, a estrutura será projetada observando as seguintes 
condições: 

• drenagem satisfatória;  

• isolamento da madeira de fontes de umidade;  

• ventilação e controle de condensação de vapor em espaços fechados;  

• impedimentos de entrada e retenção de águas de chuva. Deverá também 
ser evitada a utilização de estrutura de madeira em condições de contato 
direto com a água e variações de seu nível. Em particular, deverão ser 
tomados cuidados especiais no caso de peças em contato com o solo e 
com o de lençol freático de nível variável. 

Na impossibilidade da execução de disposições preventivas para o 
desenvolvimento de fungos e consequente redução de durabilidade e 
resistência mecânica, o projeto deverá prever o tratamento da madeira ou 
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a utilização de espécies mais duráveis e resistentes. O projeto deverá 
estipular inspeções periódicas na estrutura, a fim de detectar eventuais 
infiltrações de umidade ou água de condensação, possibilitando ações de 
proteção. 

4.2. Etapas de montagem 

O projeto deverá prever as diversas etapas de montagem da estrutura, 
compatibilizando-as com as condições do local de execução dos serviços e 
obras, sobretudo no que se refere a equipamentos e áreas disponíveis. 

4.3. Inspeção 

As peças de madeira deverão ser projetadas de modo a oferecer facilidade 
de inspeção e de execução de serviços de manutenção. 

4.4. Interferências 

Deverão ser previstos os espaços necessários à passagem dos elementos 
que compõem os sistemas de utilidades da edificação, bem como 
consideradas as cargas correspondentes no dimensionamento da 
estrutura. 

4.5. Tipo de Madeira 

No caso de ser utilizada madeira própria da região, cujas características 
não se encontrem registradas dentre as madeiras já ensaiadas, deverá ser 
elaborado um programa de ensaios com base na Norma NBR 6230. Com 
base nos resultados dos ensaios realizados, será então definida a 
possibilidade de utilização desta espécie de madeira como elemento 
estrutural. 

4.6. Coeficiente de Segurança Os coeficientes de segurança deverão ser 
adotados de conformidade com as prescrições da Norma NBR 7190. 

4.7. Obras Provisórias 

Será admitida a redução dos coeficientes de segurança no caso de 
provisórias, desde que os valores adotados sejam devidamente 
justificados. 

4.8. Aparelhamento 

As tensões atuantes deverão ser verificadas considerando a redução da 
seção transversal das peças da estrutura que sejam aparelhadas. 

4.9. Estruturas Mistas 

As vigas de estruturas mistas, compostas por madeira e aço, deverão ser 
dimensionadas de modo a que a parcela de esforço absorvida pelo 
componente de cada material esteja na mesma proporção entre os 
respectivos coeficientes de rigidez. 

4.10. Continuidade 

Não será admitida a consideração da influência favorável da continuidade 
nas vigas de madeira. 

4.11. Solicitação de Montagem 

Os esforços temporários atuantes nas diversas etapas de montagem serão 
analisados considerando não somente os elementos estruturais isolados e 
seus dispositivos de ligação, como também a estabilidade do conjunto 
estrutural em cada etapa parcial. 

4.12. Solicitações devidas a Excentricidades 

O dimensionamento deverá considerar os efeitos da excentricidade da 
ligação e da curvatura das peças, agregando os valores algébricos dos 
momentos fletores assim produzidos aos do carregamento da estrutura. 

4.13. Estabilidade 

O projeto deverá ser elaborado de modo a garantir a estabilidade, não só 
da estrutura como um todo, mas de cada elemento, considerado 
isoladamente. 

4.14. Contraventamentos 

A estrutura deverá ser contraventada no plano de cobertura, com 
disposição preferencial dos elementos de contraventamento nos vãos 
externos e adequadamente nos vãos intermediários. Prever diagonais de 
travamento ou outro sistema adequado de contraventamento para garantir 
a estabilidade lateral das treliças e de elementos de elevados índices de 
esbeltez. Em estrutura cuja estabilidade lateral seja função da rigidez à 
flexão, o comprimento efetivo de flambagem deverá ser determinado por 
método racional e nunca será menor que o comprimento real da peça. 

4.15. Flechas 

O cálculo das flechas deverá ser efetuado com o módulo de elasticidade 
que leve em conta o tipo de solicitação, se permanente ou acidental, 
adotando os coeficientes de redução para considerar o efeito de 
deformação sob a ação de cargas de longa duração. 

4.16. Contraflechas 

Deverá ser considerada a necessidade de prever contraflechas em treliças 
ou vigas, a fim de atender aos limites indicados nas Normas da ABNT e do 
INMETRO. Se a previsão de contraflechas envolver quaisquer elementos 
estruturais, deverão estar consideradas no diagrama de montagem da 
estrutura. 

4.17. Ligações ou Conexões 

As ligações serão projetadas de conformidade com as prescrições da 
Norma NBR 7190, de modo a assegurar o comportamento estrutural 
admitido. 

4.18. Localização das Ligações 

As ligações serão projetadas procurando localizá-las, sempre que possível, 
nas partes da estrutura submetidas a esforços solicitantes mínimos. 

4.19. Esforços nas Ligações 

Além das solicitações consideradas normais, serão consideradas na 
verificação das ligações as solicitações provenientes do processo 
construtivo, do transporte das peças e da montagem da estrutura. 

4.20. Ligações Excêntricas 

Deverão ser evitados, sempre que possível, os efeitos de excentricidade 
nas ligações, dispondo os elementos da estrutura com os eixos 
concorrendo para um mesmo ponto. Se ligações excêntricas forem 
utilizadas, os esforços induzidos deverão ser levados em conta e somados 
aos principais. 

4.21. Elementos Auxiliares nas Ligações 
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Os elementos construtivos auxiliares de execução das ligações deverão 
constar do projeto, sem a consideração do seu efeito favorável, como os 
tarugos ou conectores, grampos e parafusos utilizados nas ligações por 
encaixes. 

4.22. Posicionamento dos Dispositivos de Ligação 

Os dispositivos de ligação, como pregos, parafusos, pinos e conectores, 
deverão ser posicionados obedecendo às condições estabelecidas nas 
normas adotadas, seja quanto às distâncias mínimas até as extremidades 
das peças, seja quanto ao seu espaçamento mínimo. 

4.23. Ligações Mínimas 

As estruturas deverão ser projetadas considerando os dispositivos mínimos 
de ligação previstos nas normas adotadas. Para as ligações parafusadas, 
será respeitada a quantidade mínima de dois parafusos. Para as ligações 
pregadas, serão utilizados, no mínimo, quatro pregos. 

5. ETAPAS DE PROJETO 

5.1. Estudo Preliminar Consiste no estudo de viabilidade técnica e 
econômica da estrutura, comparando as diversas soluções alternativas. Os 
parâmetros e critérios de comparação devem ter por objetivo selecionar a 
melhor solução para o Contratante, considerando os aspectos de 
economia, facilidades de manutenção, facilidades de execução e 
montagem, recursos disponíveis, segurança, funcionalidade e adequação 
da estrutura ao uso da edificação e outros fatores específicos. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• desenhos unifilares de todas as estruturas do sistema, indicando as 
dimensões das peças estruturais que vierem a condicionar o projeto básico 
de arquitetura;  

• relatório justificativo, onde será apresentado o estudo comparativo das 
opções estruturais.  

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
arquitetura, estrutura de concreto e demais sistemas, observando a não 
interferência entre diversos elementos da edificação. 

5.2. Projeto Básico 

Consiste no dimensionamento das principais peças do sistema estrutural 
selecionado, de forma a permitir a previsão dos custos de execução e 
montagem com o grau de precisão acordado com o Contratante. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução da estrutura, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta de todas as estruturas do sistema, incluindo as dimensões 
principais, locações, níveis e contraflechas;  

• quantitativos e especificações técnicas de materiais e serviços;  

• orçamento detalhado da estrutura, baseado em quantitativos de materiais 
e fornecimentos;  

• relatório técnico, contendo as justificativas técnicas do dimensionamento 
e a sequência executiva obrigatória, se for requerida pelo esquema 
estrutural adotado.  

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os Projetos de 
Arquitetura, Estruturas de Concreto e demais instalações, observando a 
não interferência entre elementos dos diversos sistemas e considerando as 
facilidades de acesso para inspeção e manutenção da estrutura. 

5.3. Projeto Executivo 

Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e 
dimensionada nas etapas anteriores. Deverá conter de forma clara e 
precisa todos os detalhes construtivos necessários à perfeita execução e 
montagem da estrutura. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta, em escala apropriada, de todas as estruturas do sistema;  

• cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura;  

• especificação dos materiais utilizados, características e limites;  

• lista completa de materiais;  

• indicação do esquema executivo obrigatório, se for requerido pelo 
esquema estrutural;  

• relatório técnico, descrevendo e apresentando: as ações e coações 
consideradas no cálculo de cada peça estrutural; o esquema de cálculo 
que originou o carregamento mais desfavorável de cada peça ou conjunto 
de peças estruturais; os valores dos esforços de serviços, determinados 
através da resolução dos esquemas de cálculos; os critérios de 
dimensionamento de cada peça estrutural e nos casos específicos, a 
justificativa da necessidade de obediência à determinada sequência de 
montagem. 

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados 
entre si. 

APÊNDICE X – PROJETO DE FUNDAÇÕES 

SUMÁRIO 

0. Ressalvas 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto 

6. Normas e Práticas Complementares 

0. RESSALVAS 

Em caso de divergências entre o conteúdo desta Prática e as Normas 
Técnicas aplicáveis, devem prevalecer as indicações contidas nas normas 



77 

Porto Velho - RO DOeTCE-RO – nº 1405 ano VII terça-feira, 6 de junho  de 2017 

 

 

 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

www.tce.ro.gov.br 

 

Documento assinado eletronicamente, utilizando 

certificação digital da ICP-Brasil. 

 

da ABNT, versão atualizada, constando no memorial do projeto a 
justificativa de forma expressa. 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Fundações. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Projeto de Fundação: Conjunto de elementos gráficos, como 
memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar a 
elaboração de projetos de fundações de edificações. 

2.2. Fundação: Sistema estrutural que transmite ao terreno as cargas da 
estrutura da edificação. 

2.3. Fundação Direta (Rasa, em Superfície ou Superficial): Fundação em 
que a carga é transmitida às camadas superficiais do terreno através de 
sapatas, blocos, “radier” e vigas de fundação. 

2.4. Fundação Profunda: Fundação em que a carga é transmitida às 
camadas profundas do terreno através de estacas e tubulões. 

2.5. Sapata: Elemento de fundação rasa, dimensionado de modo a que as 
tensões de tração nele produzidas requerem o emprego de armação. Sua 
espessura pode ser constante ou variável. 

2.6. Bloco: Elemento de fundação rasa, dimensionado de modo a que as 
tensões de tração nele produzidas podem ser resistidas pelo material de 
composição (concreto ou alvenaria), sem a necessidade de armação. Pode 
ter as faces verticais, inclinadas ou escalonadas. 

2.7. Sapata Associada: Elemento de fundação rasa, comum a vários 
pilares ou carregamentos distribuídos, cujos centros, em planta, não estão 
situados no mesmo alinhamento. 

2.8. Viga de Fundação: Elemento de fundação rasa, comum a vários 
pilares, cujo centro, em planta, está situado no mesmo alinhamento de dois 
ou mais pilares contíguos. Além das funções particulares indicadas nas 
três definições a seguir apresentadas, tem a finalidade de limitar os 
comprimentos de flambagem. 

2.9. Viga Alavanca: Viga de fundação, cuja função principal é absorver os 
esforços provenientes de excentricidade da carga do pilar em relação ao 
bloco ou sapata. 

2.10. Viga de Travamento: Viga de fundação, cuja função principal é 
repartir os esforços horizontais atuantes entre vários elementos vizinhos de 
fundação. 

2.11. Viga de Rigidez: Viga de fundação, cuja função principal é absorver 
recalques diferenciais, promovendo um aumento da rigidez do conjunto de 
fundação. 

2.12. “Radier”: Elemento de fundação rasa, constituído de uma sapata 
associada que abrange todos os pilares da obra. 

2.13. Bloco de Coroamento: Elemento de fundação profunda que transmite 
as cargas da estrutura para as estacas ou tubulões. 

2.14. Estaca: Elemento estrutural de fundação profunda, implantado por 
cravação ou perfuração, que tem a função de transmitir as cargas da 

estrutura ao solo, seja pela resistência em sua extremidade inferior 
(resistência de ponta), seja pela resistência ao longo de sua superfície 
lateral (resistência por atrito), ou pela combinação de ambos os efeitos. As 
estacas podem ser constituídas por um único material ou pela combinação 
de dois materiais quaisquer (metal, madeira ou concreto), sendo neste 
último caso denominada estaca mista. 

2.15. Tubulão: Elemento estrutural de fundação profunda, implantado por 
abertura e concretagem de um poço no terreno, ou fazendo descer por 
escavação interna ou cravação com equipamento, um tubo (camisa) 
geralmente de concreto armado ou de aço, que posteriormente é 
preenchido, parcial ou totalmente, de concreto simples ou armado. 

2.16. Recalque Total: Deslocamento vertical sofrido pela parte superior 
(topo) das fundações, em relação a um nível de referência criterioso e 
indeslocável. Normalmente as medidas de recalque total são tomadas do 
centro geométrico da fundação ou da face dos pilares. 

2.17. Recalque Diferencial: Diferença entre os recalques totais sofridos por 
dois pontos quaisquer das fundações do edifício. 

2.18. Distorção Angular ou Recalque Diferencial Específico: Quociente 
entre o recalque diferencial e a distância entre os pontos para os quais se 
definiu este recalque.  

2.19. Tensão Admissível em Fundações Diretas: Pressão aplicada sobre o 
terreno de fundação nas condições específicas de cada caso, que provoca 
apenas recalques e distorções angulares suportáveis pela edificação, sem 
prejudicar o seu desempenho, e que garante um coeficiente de segurança 
satisfatório contra a ruptura ou deformação do solo. 

2.20. Carga Admissível sobre Estacas e Tubulões: Carga aplicada sobre o 
elemento de fundação profunda, nas condições específicas de cada caso, 
que provoca apenas recalques e distorções angulares suportáveis pela 
edificação, sem prejudicar o seu desempenho, e que garante um 
coeficiente de segurança satisfatório contra a ruptura ou deformação do 
solo ou do elemento de fundação. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Esforços nas Fundações 

Para calcular os esforços nas fundações, além dos fornecidos pelo projeto 
da estrutura, dever-se-á levar em conta as variações de pressões 
decorrentes da execução eventual de aterros, reaterros, escavações e 
variações do nível d’água, bem como os diferentes carregamentos durante 
as fases de execução dos serviços e obras. 

3.2. 3.2 Efeitos Favoráveis à Estabilidade 

Em qualquer caso, os efeitos favoráveis à estabilidade decorrentes de 
empuxos de terra ou de água somente deverão ser considerados quando 
for possível garantir a sua atuação contínua e permanente. 

3.3. 3.3 Redução de Cargas 

Será vedada qualquer redução de cargas em decorrência de efeito de 
subpressão. 

3.4. 3.4 Majoração das Taxas no Terreno 

Quando considerada a combinação de carga que engloba o efeito da ação 
do vento e os diversos tipos de carregamento previstos pelas Normas 
Brasileiras, poder-se-á, na combinação mais desfavorável, majorar em 30 
% os valores admissíveis das taxas no terreno e das cargas nas estacas e 
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tubulões. Entretanto, esses valores admissíveis não poderão ser 
ultrapassados quando consideradas apenas as cargas permanentes e 
acidentais. 

3.5. 3.5 Estabilidade das Escavações 

As escavações necessárias à execução das fundações, bem como as que 
se destinam a obras permanentes, deverão ser analisadas quanto à 
estabilidade dos seus taludes. Será dispensável o estudo de estabilidade 
para escavações com alturas inferiores a 1,50 metros, desde que o nível 
d’água do terreno se encontre abaixo desta profundidade. 

3.6. 3.6 Investigações Geológico-Geotécnicas 

Para fins de projeto, os resultados das investigações geológico-
geotécnicas deverão ser analisados com o intuito de definir as 
características de resistência de cada uma das camadas de solo 
intervenientes na fundação. 

3.7. 3.7 Investigações Adicionais 

Deverá ser solicitada a execução de investigações geotécnicas adicionais 
sempre que, em qualquer etapa de elaboração do projeto, forem 
constatadas divergências ou incoerências entre os dados disponíveis, de 
tal forma que as dúvidas fiquem completamente esclarecidas. 

3.8. 3.8 Construções Vizinhas 

Na análise das fundações, deverá ser verificada a estabilidade das 
construções vizinhas, no seu aspecto de segurança, em função das 
condições de execução das fundações. 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Deverão ser observadas as seguintes condições específicas: 

4.1. Fundações Diretas 

4.1.1. Na determinação da tensão admissível, deverão ser considerados os 
seguintes fatores: 

· profundidade da fundação; 

· dimensão dos elementos de fundação; 

· características geotécnicas do solo de fundação; 

· posição do lençol freático; 

· modificação das características do terreno por efeito de infiltração; 

· rigidez da estrutura; 

· valores admissíveis de recalques totais, recalques diferenciais e 
distorções angulares fornecidos pelo projeto da estrutura. 

4.1.2. A tensão admissível deverá ser determinada através de uma das 
teorias da Mecânica dos Solos, de utilização consagrada e perfeitamente 
aplicável à área de implantação da edificação. Será admitida a utilização 
de correlações empíricas regionais. 

4.1.3. Em qualquer fundação sobre rocha a fixação da pressão admissível 
deverá levar em conta a continuidade da rocha, sua inclinação e a 
influência da atitude da rocha sobre sua estabilidade. No caso de 

assentamento da fundação em superfície rochosa inclinada, deverão ser 
previstas medidas que impeçam o deslizamento (chumbamentos, 
escalonamentos, tirantes e outras). 

4.1.4. Fundação direta sobre solos arenosos fofos, solos argilosos moles, 
solos siltosos fofos e aterros executados sem controle de compactação 
somente poderá ser admitida após criterioso estudo com base nos 
resultados das investigações geotécnicas, compreendendo o cálculo da 

capacidade de carga e a análise da repercussão dos recalques sobre o 
comportamento da estrutura. 

4.1.5. No caso de solos expansivos, a pressão admissível deverá levar em 
conta a pressão de expansão. 

4.1.6. No caso de solos colapsíveis, deverão ser levados em consideração 
os recalques originados de modificações que possam ocorrer no terreno 
por efeito de saturação. 

4.1.7. A determinação dos recalques da fundação, a partir das pressões 
aplicadas e das dimensões dos elementos de fundação, deverá ser 
realizada através de uma das teorias da Mecânica de Solos, de utilização 
consagrada e perfeitamente aplicável à área de implantação da edificação. 

4.1.8. A base de uma fundação deverá ser assente a uma profundidade tal 
que garanta que o solo de apoio não fique sujeito à ação de agentes 
atmosféricos e fluxos d’água. Além disso, salvo quando a fundação for 
assente em rocha, tal profundidade não pode ser menor que 1,50 m. Para 
fundações de pequeno porte, internas às edificações, esta profundidade 
poderá ser reduzida . 

4.2. Fundações Profundas 

4.2.1. Estacas de Madeira 

As estacas de madeira deverão atender às seguintes condições: 

· a ponta e o topo deverão ter diâmetros maiores que 15 e 25 cm, 
respectivamente; 

· as estacas deverão estar sempre totalmente submersas; 

· caso haja variação no nível do lençol freático, deverá ser empregado um 
complemento de concreto de modo a assegurar a completa submersão do 
segmento de madeira; 

· deverá ser verificada a necessidade de ponteiras metálicas, para facilitar 
a travessia de camadas de solo mais resistentes; 

· será vedada a utilização de estacas de madeira em terrenos com 
ocorrência de matacões. 

4.2.2. Estacas Metálicas 

As estacas de aço deverão atender às seguintes condições: 

· quando completamente enterradas em terreno natural, 
independentemente da situação do lençol d’água, será dispensável 
tratamento especial. Havendo, porém, trecho desenterrado ou imerso em 
aterro com materiais capazes de atacar o aço, será obrigatória a proteção 
desse trecho com um encamisamento de concreto ou outro recurso 
equivalente; 

· deverão ser indicados, quando for o caso, os perfis que compõem a 
estaca e o tipo de emenda (solda) a ser realizada. 
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4.2.3. Estacas Pré-Moldadas de Concreto 

As estacas pré-moldadas de concreto deverão atender às seguintes 
condições: 

· diâmetro igual ou superior a 20 cm, ou lado igual ou superior a 17 cm, 
para estacas com comprimento previsto superior a 12,00 metros; para 
estacas com comprimento inferior, o diâmetro mínimo aceitável será de 18 
cm ou lado superior a 15 cm; 

· para terrenos com elevada resistência nas camadas superiores, deverá 
ser limitado o diâmetro a 35 cm, no máximo, de modo a evitar problemas 
de levantamento de estacas vizinhas durante a cravação. 

4.2.4. Estacas Moldadas “in loco” 

Para as estacas moldadas “in loco”, tipo “Strauss”, “Franki” ou de grande 
diâmetro (estacão), deverão ser obedecidos os requisitos de projeto 
definidos pela Norma NBR-6122. 

4.2.5. Determinação do Comprimento 

O comprimento estimado para as estacas e tubulões deverá ser 
determinado de acordo com uma das teorias desenvolvidas pela Mecânica 
dos Solos, de utilização consagrada e perfeitamente aplicável à área de 
implantação da obra. 

4.2.6. Carga Admissível 

Na determinação da carga admissível sobre uma estaca ou tubulão, 
deverão ser levadas em consideração todas as condições citadas 
anteriormente, o “efeito de grupo” e o acréscimo de carga induzido por 
“atrito negativo”, quando for o caso. 

4.2.7. Espaçamento 

· espaçamento entre os centros de estacas vizinhas e centros de tubulões 
adjacentes deverá ser, no mínimo, de: 

 

4.2.8. Recalques 

Em função das cargas aplicadas, tipo de estaca ou tubulão, comprimento, 
número de estacas ou tubulões por apoio e características geotécnicas do 
solo de fundação, deverão ser determinados os recalques totais, 
diferenciais e distorções angulares, e comparados com os admissíveis 
fornecidos pelo projeto da estrutura. Os recalques deverão ser estimados 
por uma das teorias da Mecânica dos Solos, de utilização consagrada e 
perfeitamente aplicável à área de implantação da edificação. 

4.2.9. Esforços Horizontais 

Quando as estacas ou tubulões estiverem sujeitos a esforços horizontais 
ou momentos fletores, deverá ser verificada a sua segurança à ruptura e 

determinadas as deformações horizontais, comparando-as com as 
admissíveis. 

4.2.10. Bases Alargadas de Tubulões 

As bases alargadas dos tubulões deverão ter forma tronco-cônica, 
superpostas a um cilindro de 20 cm de altura (rodapé). A altura máxima do 
pé direito deverá ser de 2,00 m e o ângulo de abertura da base deverá ser 
sempre superior a 60 graus. A distância entre as bordas de 2 tubulões 
adjacentes deverá ser sempre superior a 20 cm. 

4.2.11. Dimensionamento do Fuste do Tubulão 

Para efeito de dimensionamento dos fustes de tubulões, do 
encamisamento, se houver, e da armadura de transição fuste/bloco de 
coroamento, deverá ser obedecido o disposto na Norma NBR-6122. 

4.2.12. Pressão Máxima de “Ar Comprimido” 

Recomenda-se que a pressão máxima de “ar comprimido” para a solução 
em tubulões seja de 15 tf/m2. 

4.2.13. Negas 

Para as estacas cravadas deverá ser realizada uma estimativa das negas 
previstas, indicando-se as hipóteses consideradas, tais como peso do 
martelo, altura de queda, eficiência, perdas e teoria empregada. 

4.3. Coleta de Dados e Critérios de Projeto 

4.3.1. Os estudos e projetos das fundações deverão apoiar-se no 
levantamento de dados e informações pertinentes ao sistema, como: 

· resultado das investigações geotécnicas, incluindo desenhos 
apresentando em seções o perfil geológicogeotécnico típico da região e 
planta de locação das sondagens; 

· topografia da área; 

· levantamento de edificações vizinhas; 

· projeto da estrutura com as cargas atuantes previstas para a fundação. 

4.3.2. Com base na informações e dados obtidos, dever-se-á proceder à 
elaboração de estudos geológico-geotécnicos, a fim de determinar os 
parâmetros e critérios de projeto através de uma perfeita caracterização 
das camadas de solo intervenientes no terreno que receberá as cargas da 
fundação. 

5. ETAPAS DE PROJETO 

5.1. Estudo Preliminar 

Consiste na concepção das Fundações, comparando as diversas soluções 
alternativas. Os parâmetros e critérios de comparação devem ter por 
objetivo selecionar a melhor solução para o Contratante, considerando os 
aspectos de economia, facilidades de execução, recursos disponíveis, 
segurança e outros fatores específicos. 

Nesta etapa serão delineadas todos os serviços necessários à execução 
das Fundações, em atendimento às normas e ao Caderno de Encargos. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 
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· planta, em escala adequada, apresentando a solução a ser adotada, com 
indicação das características principais das fundações; 

· relatório justificativo, onde deverá ser apresentado o estudo comparativo 
das opções estruturais, incluindo o eventual programa de investigações 
geotécnicas adicionais. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
estrutura, arquitetura, terraplenagem e demais projetos. 

5.2. Projeto Básico 

Consiste no dimensionamento da solução aprovada no Estudo Preliminar, 
baseada nos estudos e pesquisas programadas na etapa anterior, de 
forma a permitir a previsão dos custos de execução com o grau de 
precisão acordado com o Contratante. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução da fundação, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· plantas de locação e formas das fundações; 

· especificações técnicas de materiais e serviços; 

· orçamento detalhado das fundações, baseado em quantitativos de 
materiais e fornecimentos; 

· relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto, onde deverão ser 
apresentados: descrição das soluções, justificativas técnicas dos 
dimensionamentos, tensões e cargas admissíveis, cálculo estimativo dos 
recalques totais, diferenciais e distorções angulares e comparação com os 
valores admissíveis, considerações sobre o comportamento das fundações 
ao longo do tempo e eventuais riscos de danos em edificações vizinhas, 
metodologia executiva sucinta, características e disponibilidade dos 
equipamentos a serem utilizados. 

Os desenhos do projeto de Fundações usualmente são apresentados pelo 
autor do projeto estrutural. 

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de Estrutura, 
Arquitetura, Terraplenagem e demais projetos. 

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos e serviços 
previstos no projeto de Fundações, as especificações deverão discriminar 
as características necessárias e suficientes as desempenho requerido. 

Além da definição das condições de acesso à obra, da indicação dos 
cuidados com construções vizinhas e dos tratamentos a serem realizados 
nos taludes de escavação, as especificações deverão conter, basicamente, 
as características abaixo discriminadas, quando procedentes. 

5.2.1. Fundações Diretas 

- local; 

- tipo; 

- método de escavação; 

- método de rebaixamento do lençol freático; 

- tensões admissíveis nas cotas de assentamento; 

- características de compactação de eventuais aterros e reaterros. 

5.2.2. Fundações Profundas 

5.2.2.1. Fundação por estacas 

- local; 

- tipo; 

- método executivo; 

- tipo de escavação para execução dos blocos de coroamento; 

- método de rebaixamento do lençol freático; 

- dimensões das estacas; 

- carga de trabalho; 

- materiais utilizados; 

- sistemas auxiliares necessários para a cravação das estacas; 

- sequência de operações de execução do estaqueamento; 

- características físico-químicas dos elementos auxiliares para perfuração 
(estacas escavadas); 

- períodos de execução e intervalos de tempo máximos entre operações 
sucessivas (escavação, limpeza e concretagem); 

- tolerâncias quanto à locação, verticalidade e outras durante a execução 
ou escavação da estaca; 

- frequência da amostragem dos materiais componentes das estacas, e 
tipos de ensaios; 

- condições de execução e quantidade das provas de carga, em função do 
volume de serviço; 

- negas e critérios para sua determinação (estacas cravadas). 

Para estacas pré-moldadas de concreto e estacas de aço: 

- tipo de transporte; 

- medidas de proteção; 

- metodologia de carga e descarga; 

- condições de armazenamento; 

- identificação de lotes; 

- relação de documentos necessários para o recebimento das estacas. 

5.2.2.2. Fundação por tubulões 
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- local; 

- tipo; 

- método executivo; 

- tipo de escavação para execução dos blocos de coroamento; 

- método de rebaixamento do lençol freático; 

- dimensões do tubulão; 

- carga de trabalho; 

- materiais utilizados; 

- resistência do concreto (fck); 

- “slump”; 

- metodologia de escavação dos tubulões (céu aberto ou ar comprimido); 

- características do revestimento ou camisa e respectivos cuidados 
executivos; 

- sequência de execução dos tubulões; 

- tolerâncias quanto à locação, verticalidade e outras, durante a execução; 

- taxas admissíveis na base dos tubulões e na cota de assentamento; 

- frequência da amostragem dos materiais componentes do tubulão e tipos 
de ensaios; 

- condições de execução e quantidade de provas de carga, em função do 
volume de serviço. 

5.2.2.3. Colunas de solo cimento CCP ou JG 

- local; 

- tipo; 

- método de rebaixamento do lençol freático; 

- dimensões das colunas; 

- materiais utilizados; 

- resistência das colunas (fck); 

- sequência de execução das colunas; 

- tolerância quanto a locação, verticalidade e outras, durante a execução; 

- cotas de topo e da ponta das colunas; 

- frequência e tipo de amostragem dos materiais componentes das colunas 
e tipos de ensaios. 

5.3. Projeto Executivo 

Consiste no detalhamento completo das Fundações, concebida e 
dimensionada nas etapas anteriores. Deverá conter de forma clara e 
precisa todos os detalhes construtivos necessários à perfeita execução das 
fundações. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· plantas de locação dos pilares e respectivas cargas; 

· planta de locação das estacas, tubulões ou sapatas, com os detalhes 
construtivos e armações específicas; 

· formas das fundações, em escala adequada; 

· formas e armação, em escala adequada, das vigas de fundação, 
travamento, rigidez; 

· formas e armação, em escala adequada, dos blocos ou sapatas; 

· relatório técnico, onde deverão ser apresentados: descrição detalhada 
das soluções, características das soluções e critérios de orientação do 
projeto estrutural, e detalhamento das definições do Projeto Básico. 

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados 
entre si. 

APÊNDICE XI – PROJETO DE INSTAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS 

Este apêndice contempla quatro sub-divisões: 

SUMÁRIO 

0. Ressalvas 

XI-I: ÁGUA FRIA 

XI-II: ÁGUA QUENTE 

XI-III: ESGOTO SANITÁRIO 

XI-IV: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

0. RESSALVAS 

Em caso de divergências entre o conteúdo desta Prática e as Normas 
Técnicas aplicáveis, devem prevalecer as indicações contidas nas normas 
da ABNT, versão atualizada, constando no memorial do projeto a 
justificativa de forma expressa. 

XI-I: ÁGUA FRIA 

SUMÁRIO 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 
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4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Instalações de Água Fria. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Projeto de Instalação de Água Fria: Conjunto de elementos gráficos, 
como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar 
a instalação de sistemas de recebimento, alimentação, reservação e 
distribuição de água fria nas edificações. 

2.2. Reservatório: Depósito de água destinado a compensar diferenças 
entre vazões de abastecimento e consumo e proporcionar distribuição 
contínua sob pressões adequadas, inclusive durante períodos de 
paralisação do abastecimento. 

2.3. Alimentador: Tubulação destinada a conduzir água fria desde a rede 
da concessionária local até a primeira derivação ou válvula do flutuador do 
reservatório. 

2.4. Rede de Distribuição: Conjunto de tubulações e dispositivos 
destinados a conduzir e distribuir água fria, desde a primeira derivação do 
alimentador ou reservatório até os pontos de utilização, geralmente 
constituída por barriletes, colunas de distribuição, ramais e sub-ramais. 

2.5. Instalação Elevatória: Conjunto de tubulações, equipamentos e 
dispositivos destinados a elevar a água para um reservatório superior, 
aumentando as características dinâmicas (pressão e vazão) de 
escoamento na rede. 

2.6. Instalação Hidropneumática: Conjunto de tubulações, equipamentos e 
dispositivos destinados a manter sob pressão a rede de distribuição, a 
partir de reservatórios hidropneumáticos, promovendo distribuição contínua 
em condições ideais de pressão e vazão. 

2.7. Estação Redutora de Pressão: Conjunto de equipamentos e 
dispositivos destinados a reduzir e manter a jusante uma pressão dinâmica 
preestabelecida, qualquer que seja a pressão dinâmica a montante. 

2.8. Distribuição Direta: Alimentação da rede de distribuição realizada 
diretamente da rede de abastecimento público. 

2.9. Distribuição Indireta: Alimentação da rede de distribuição realizada 
através de reservatório próprio, por gravidade ou através de instalação 
hidropneumática. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Obter os projetos de Arquitetura, Estrutura e Instalações, a fim de 
integrar e harmonizar o projeto de Água Fria com os demais sistemas. 

3.2. Obter junto às concessionárias locais, desenhos cadastrais e/ou de 
projeto das redes públicas de água potável da região onde será implantada 
a edificação. 

3.3. Obter informações quanto às características do fornecimento e 
qualidade da água, bem como quanto à disponibilidade de vazão e pressão 
na rede da concessionária, considerando as condições atuais e futuras. 

3.4. Obter desenhos de levantamentos planialtimétricos, plantas de 
situação e, quando necessário, as informações geotécnicas da área do 
projeto. 

3.5. Conhecer o tipo e o número de usuários e de eventuais equipamentos, 
necessidades de demanda, bem como os turnos de trabalho e períodos de 
utilização dos pontos de consumo e dos equipamentos. Considerar as 
demandas de ampliações futuras. 

3.6. Obter o arranjo geral dos equipamentos, com definições dos pontos de 
demanda e distribuições. 

3.7. Determinar a quantidade de água para consumo diário e o volume de 
reservação de acordo com as recomendações da Norma NBR 5626, 
exigências da concessionária local e legislação regional. Em caso de 
omissão ou falta destas, estimar os quantitativos em função dos valores 
médios regionais ou correlacionar com localidades semelhantes. 
Considerar no volume total de armazenamento a reserva de água para 
combate a incêndio. 

3.8. Conceber o sistema de recebimento de água, considerando o 
consumo de água necessário para um determinado período, comparando-o 
com as características da rede da concessionária local e, em caso de 
inexistência ou insuficiência desta, prever outros sistemas de 
abastecimento ou de complementação, observando os aspectos técnicos e 
econômicos. 

3.9. Admitir que as edificações construídas em zonas servidas por sistema 
de abastecimento público de água deverão ligar-se obrigatoriamente a 
este, respeitando as exigências da concessionária local. 

3.10. Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

· utilização de soluções com custos de manutenção e operação 
compatíveis com o custo de instalação do sistema; 

· preservação rigorosa da qualidade da água fornecida pela concessionária 
local; 

· utilização de dispositivos que provoquem menor consumo de água, como 
caixas ou bacias acopladas em vez de válvulas de descarga para bacias 
sanitárias, torneiras de fechamento automático e outras soluções; 

· sempre que possível, as tubulações não deverão ser embutidas nas 
alvenarias. Recomenda-se que as tubulações principais sejam aparentes, 
localizadas em “shafts”, poços ou dutos de tubulações, de modo a facilitar 
os serviços de manutenção. 

3.11. Deverão ser elaborados projetos especiais nos seguintes casos: 

· instalações para uso de água potável para fins industriais (resfriamento, 
água gelada etc.); 

· piscinas e tanques de salto; 

· sistemas ornamentais (espelhos de água, fontes luminosas, cascatas 
artificiais, cortinas de água etc.); 

· poços profundos e captação superficial de água para abastecimento; 

· estações de tratamento de água. 
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4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Deverão ser observadas as seguintes condições específicas: 

4.1. Alimentação 

A ligação à rede pública será escolhida de modo a proporcionar o menor 
trajeto possível do alimentador, respeitando-se as exigências da 
concessionária local. 

O alimentador será dimensionado a partir da pressão e vazão disponíveis 
na rede, de modo a atender à demanda necessária à reservação e ao 
consumo nos pontos de distribuição direta. 

4.2. Reservatórios 

Os reservatórios quanto à sua posição e finalidade serão classificados em: 

· reservatório inferior; 

· reservatório superior; 

· reservatório intermediário. 

O reservatório inferior será utilizado com a finalidade de reservar um 
volume parcial de água necessário ao consumo, quando não houver 
pressão contínua e suficiente para alimentação direta do reservatório 
superior. No caso da adoção de instalação hidropneumática, poderá ser 
utilizado somente o reservatório inferior, que deverá ter capacidade para o 
volume total de reservação previsto. 

O reservatório superior será utilizado com a finalidade de proporcionar 
pressões adequadas à rede de distribuição e complementar o volume 
necessário de reservação de água, tendo sua capacidade mínima definida 
pela NBR 5626 e por legislação regional. No caso de haver somente 
reservatório superior, este terá capacidade para o volume total de 
reservação previsto. 

Os reservatórios intermediários serão utilizados quando a pressão estática 
na rede de distribuição ultrapassar o limite recomendado pela NBR 5626. 

A forma dos reservatórios deverá proporcionar máxima economia global 
em termos de fundação, estrutura, utilização da área, operação e sua 
conservação, interligação com o sistema de distribuição e estar 
harmonizado com o projeto de arquitetura. 

No projeto dos reservatórios deverão ser observadas as seguintes 
condições: 

· a tubulação de entrada e de saída de água somente poderá ser única 
quando devidamente justificada e em casos especiais de reservatórios 
elevados (chamados de sobra ou de jusante); 

· prever dispositivo limitador do nível de água máximo, de maneira a 
impedir a perda de água por extravasamento; 

· permitir fácil acesso a seu interior para serviços de limpeza e 
conservação; 

· impedir o acesso ao seu interior de elementos que possam poluir ou 
contaminar as águas; 

· prever extravasor dimensionado para possibilitar a descarga da vazão 
máxima que alimenta o reservatório; 

· prever tubulação de limpeza situada abaixo do nível de água mínimo 
(saída de água para distribuição ou incêndio); 

· não conectar a tubulação de limpeza e extravasão diretamente com a 
rede de esgotos, de águas pluviais ou qualquer outra fonte de possível 
contaminação; 

· projetar a entrada e saída de água do reservatório de modo a 
proporcionar circulação adequada, garantindo a renovação do seu volume 
total e assegurando a potabilidade da água; 

· prever, sempre que possível, duas células para possibilitar a manutenção 
sem interromper o fornecimento; 

· prever um espaço livre acima do nível máximo de água, adequado para a 
ventilação do reservatório e colocação dos dispositivos hidráulicos e 
elétricos. 

A cobertura dos reservatórios será opaca e contínua, de modo a não 
permitir a entrada permanente de luz natural no seu interior. 

Os reservatórios que não sejam de fabricação em série terão inclinação na 
superfície da laje do fundo, na direção da tubulação de limpeza. 

Nos reservatórios inferiores que não apresentem possibilidade de 
instalação de tubulação de limpeza por gravidade, poderá ser adotada 
instalação elevatória, desde que haja um ramal especial para esta 
finalidade na tubulação de recalque. 

Nos reservatórios com instalações elevatórias, serão previstos poços de 
sucção para as bombas. Neste caso, o volume útil a ser considerado para 
a reservação será o compreendido entre os níveis de água máximo e o 
nível determinado pela altura da lâmina de água situada acima do bocal de 
sucção, necessária à não formação de vórtice. 

4.3. Rede de Distribuição 

A rede de distribuição deverá atender às seguintes condições: 

4.3.1. Todas as tubulações da instalação de água fria serão dimensionadas 
para funcionar como condutos forçados, definindo-se, para cada trecho, os 
parâmetros hidráulicos do escoamento (diâmetro, vazão, velocidade e 
perda de carga). 

4.3.2. Na determinação das vazões máximas para dimensionamento dos 
diversos trechos da rede de água fria, durante o seu uso normal, será 
verificada a possibilidade de uso simultâneo dos pontos de consumo 
(aparelhos, equipamentos e outros). 

4.3.3. Prever registros para bloqueio de fluxos d’água nos seguintes 
pontos: 

· junto a aparelhos e dispositivos sujeitos a manutenção ou substituição 
como hidrômetros, torneiras de bóia, válvulas redutoras de pressão, 
bombas e outros; 

· nas saídas de reservatórios, exceto no extravasor; 

· nas colunas de distribuições; 

· nos ramais de grupos de aparelhos e pontos de consumo; 

· antes de cada válvula de descarga; 

· antes de pontos de consumo específicos, tais como bebedouros, filtros, 
mictórios e outros; 
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· noutros casos especiais (seccionamentos, isolamentos e outros). 

4.3.4. Toda a instalação de água fria será projetada de modo a que as 
pressões estáticas e dinâmicas, bem como as subpressões, se situem 
dentro dos limites estabelecidos pelas normas, regulamentações, 
características e necessidades dos equipamentos e materiais das 
tubulações que forem especificados no projeto de edificação. 

4.3.5. No caso de necessidade de redução de pressão na rede de 
distribuição, em edifícios altos, a prioridade quanto ao sistema a ser 
adotado será a seguinte: 

· reservatório intermediário; 

· estação redutora, colocada acima do pavimento mais alto a ser 
abastecido, com pressão reduzida; 

· estação redutora, colocada em nível inferior, com distribuição 
ascendente. 

4.3.6. Para cada estação redutora serão instaladas pelo menos 2 (duas) 
válvulas redutoras, sendo uma de reserva, “by-pass” e sistema de 
drenagem. A estação redutora será instalada em caixa ou sala, localizada 
em área comum, de fácil acesso pelo pessoal autorizado. 

4.3.7. Os trechos horizontais longos das tubulações possuirão inclinação 
no sentido de favorecer o encaminhamento de ar para pontos altos. 

4.3.8. Em pontos altos da rede de distribuição, quando da existência de 
sifões invertidos, serão colocados dispositivos para eliminação de ar. 

4.3.9. Não serão permitidas tubulações solidárias a estruturas de concreto, 
exceto nas passagens das paredes e lajes dos reservatórios. 

4.3.10. As passagens através de uma estrutura serão projetadas de modo 
a permitir a montagem e desmontagem das tubulações em qualquer 
ocasião, sem que seja necessário danificar esta estrutura. 

4.3.11. A localização das tubulações será independente das estruturas e 
alvenarias, prevendo espaços livres verticais e horizontais para a sua 
passagem, com abertura para inspeções e substituições, podendo ser 
empregados forros ou paredes falsas para escondê-las. 

4.3.12. Para as tubulações enterradas, o Autor do Projeto deverá verificar 
sua resistência quanto às cargas externas permanentes e eventuais a que 
estarão expostas e, se necessário, projetar reforços para garantir que as 
tubulações não sejam danificadas. 

4.3.13. Os suportes para as tubulações suspensas serão posicionados e 
dimensionados de modo a não permitir a sua deformação física. Para as 
tubulações de cobre deverão ser previstos isolamentos entre a tubulação e 
os suportes para se evitar a corrosão galvânica. 

4.3.14. Deverão ser verificadas as dilatações térmicas das tubulações de 
PVC quando embutidas em alvenarias que recebem a incidência de raios 
solares com muita intensidade. 

4.3.15. Nas juntas estruturais, as tubulações deverão ser projetadas para 
absorver eventuais deformações. 

4.3.16. Quando forem utilizados aparelhos que poderão provocar 
retrossonagem, a rede de distribuição deverá ter um dispositivo apropriado 
do tipo quebrador de vácuo. 

4.4. Instalações Elevatórias 

As instalações elevatórias deverão atender às seguintes condições: 

4.4.1. Prever pelo menos dois conjuntos moto-bombas, sendo um de 
reserva. 

4.4.2. Prever abrigos para sua instalação, que deverão atender aos 
seguintes requisitos: 

· facilidade de acesso para as operações de comando de registros e de 
conservação; 

· ventilação adequada; 

· iluminação adequada para reparos e inspeções; 

· proteção contra enxurradas ou enchentes; 

· drenagem da água de respingos das bombas ou águas de limpeza; 

· dimensões adequadas para operação, inspeções e reparos. 

4.4.3. A instalação elevatória deverá ter comando manual e automático. 

4.4.4. O conjunto elevatório possuirá características tais que atendam às 
condições previstas de altura de sucção absoluta (NPSH), vazão, altura de 
recalque e tempo de funcionamento determinados. 

4.4.5. A altura estática de sucção será de preferência negativa, ou seja, as 
bombas devem estar afogadas. 

4.4.6. Prever, para o diâmetro da tubulação de sucção, um diâmetro 
nominal superior ao da tubulação de recalque, mantendo o coeficiente de 
segurança entre o NPSH disponível do sistema e o NPSH requerido da 
bomba. 

Os valores das velocidades de sucção e de recalque devem ser fixados em 
função dos diâmetros e das descargas. 

4.4.7. Serão instalados na linha de recalque, na saída das bombas, uma 
válvula de retenção e um registro de bloqueio, para cada unidade de 
recalque em separado. Recomenda-se a instalação de manômetro na linha 
de recalque. 

4.4.8. Recomenda-se o uso de dispositivo de alarme para o caso de falhas 
na instalação. 

4.4.9. Prever medidas para manter os ruídos e vibrações dentro de limites 
aceitáveis, específicos para cada caso, por meio de bases, juntas 
elásticas, braçadeiras e outros. 

4.5. Condições Complementares 

4.5.1. Em caso de necessidade de blocos de ancoragem para tubulações e 
peças, estes não poderão envolver as juntas de tubulações. 

4.5.2. Os pontos de utilização instalados em áreas externas serão 
localizados de modo que possam ser facilmente usados e sejam 
devidamente protegidos da ação predatória de terceiros. 

4.5.3. Nos trechos de tubulação sujeitos a variação de temperatura, o autor 
do projeto deverá verificar a necessidade de dispositivos de expansão, 
devido às diferentes dilatações dos diversos materiais usados e, caso seja 
necessário, indicar o dispositivo a ser empregado. 
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4.5.4. Prever a possibilidade de desmontagem dos equipamentos e 
dispositivos, para reparos ou substituições, sem que seja necessário 
danificar ou destruir parte das instalações. 

4.5.5. Quando forem previstas aberturas ou peças embutidas em qualquer 
elemento de estrutura, o autor do projeto de estruturas será cientificado 
para efeito de verificação e inclusão no desenho de fôrmas. 

5. ETAPAS DE PROJETO 

A apresentação gráfica do projeto de Instalações de Água Fria deverá, 
preferencialmente, estar incorporada a uma apresentação global dos 
projetos de instalações hidráulicas e sanitárias. Quando necessário e 
justificável, poderá ser feita apresentação em separado. 

5.1. Estudo Preliminar 

Consiste na concepção do sistema de água fria, a partir do conhecimento 
das características arquitetônicas e de uso da edificação, consolidando 
definições preliminares quanto à localização e características técnicas dos 
pontos de consumo, demanda de água fria, e pré-dimensionamento dos 
componentes principais, como alimentadores, reservatórios, instalações de 
recalque, prumadas e tubulações. 

A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução, 
adotando-se a mais vantajosa para a edificação, considerando parâmetros 
técnicos, econômicos e de segurança. 

Nesta etapa serão delineadas todas as instalações necessárias ao uso da 
edificação, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condições 
da legislação, obedecidas as diretrizes de economia de energia e de 
redução de eventual impacto ambiental. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· planta de situação da edificação, ao nível da rua, em escala adequada, 
com o traçado do alimentador e das tubulações externas; 

· planta geral de cada nível da edificação, em escala adequada, contendo 
o caminhamento das tubulações, horizontal e vertical, e a localização dos 
elementos componentes do sistema como: alimentador, reservatórios, 
instalações elevatórias, pontos de consumo e outros; 

· representação isométrica esquemática da instalação; 

· relatório justificativo. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais sistemas, considerando a necessidade de 
acesso para a inspeção e manutenção das instalações. 

5.2. Projeto Básico 

Consiste na definição, dimensionamento e representação do sistema de 
água fria aprovado no estudo preliminar, incluindo o recebimento de água, 
localização precisa dos componentes, características técnicas dos 
equipamentos do sistema, demanda de água fria, bem como as indicações 
necessárias à execução das instalações. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· planta de situação ao nível da rua, em escala mínima de 1:500, indicando 
a localização de todas as tubulações externas e as redes existentes das 
concessionárias e demais equipamentos como cavalete para hidrômetro e 
outros; 

· planta de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, 
contendo indicação das tubulações quanto a comprimentos, material, 
diâmetro e elevação, quer horizontais ou verticais, localização precisa dos 
aparelhos sanitários e pontos de consumo, reservatórios, poços, bombas, 
equipamentos como instalações hidropneumáticas, estação redutora de 
pressão e outros; 

· desenho da instalação de água fria em representação isométrica, 
referente aos grupos de sanitários e à rede geral, com indicação de 
diâmetro e comprimentos dos tubos, vazões, pressões nos pontos 
principais ou críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e outros 
elementos; 

· quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e 
equipamentos; 

· orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de 
materiais e fornecimentos; 

· relatório técnico. 

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e Instalações, observando a não interferência entre 
elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso 
para inspeção e manutenção das instalações hidráulicas de água fria. 

5.3. Projeto Executivo 

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o 
detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de 
todos os componentes do sistema de água fria a ser implantado, incluindo 
os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· planta de situação e de cada nível da edificação, conforme Projeto 
Básico, com a indicação de ampliações, cortes e detalhes; 

· plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com consumo de água, 
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalações; 

· isométrico dos sanitários e da rede geral; 

· detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de 
todas as peças a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto 
ou metálicas, para passagem e suporte da instalação; 

· lista detalhada de materiais e equipamentos; 

· relatório técnico. 

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados 
entre si. 

-------- 

XI-II: ÁGUA QUENTE 

SUMÁRIO 
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1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Instalações de Água Quente. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Projeto de Instalação de Água Quente: Conjunto de elementos 
gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e 
disciplinar a instalação de sistemas de aquecimento, reservação e 
distribuição de água quente nas edificações. 

2.2. Aquecedor: Aparelho destinado a aquecer a água, mediante emprego 
de fonte adequada de calor. 

2.3. Aquecedor de Acumulação: Aquecedor provido de reservatório de 
água quente. 

2.4. Aquecedor Central Coletivo: Aquecedor destinado a atender a todas 
unidades habitacionais, comerciais ou de serviço da edificação. 

2.5. Aquecedor Central Individual: Aquecedor destinado a atender a uma 
só unidade habitacional, comercial ou de serviço da edificação. 

2.6. Aquecedor Local: Aquecedor destinado a atender a um só ponto de 
consumo. 

2.7. Aquecedor de Passagem (Rápido ou Instantâneo): Aquecedor 
desprovido de reservatório de Acumulação. 

2.8. Sistema de Distribuição com Recirculação: Sistema de distribuição que 
dispõe de circuito de água quente, de forma a mantê-la sempre aquecida 
nos pontos de consumo. 

2.9. Circuito de Água Quente: Conjunto de tubulações interligadas de modo 
a formar um percurso fechado para a movimentação de água quente. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Obter os projetos de arquitetura, estrutura e instalações, a fim de 
integrar e harmonizar o projeto de água quente com os demais sistemas. 

3.2. Conhecer o tipo e número de usuários e de eventuais equipamentos, 
necessidades de demanda, bem como turnos de trabalho e períodos de 
utilização dos pontos de consumo e dos equipamentos. Considerar as 
demandas de ampliações futuras. 

3.3. Obter o arranjo geral dos equipamentos com definições dos pontos de 
consumo. 

3.4. Determinar a quantidade de água para consumo diário em obediência 
à NBR 7198 e em função da legislação regional, considerando o aspecto 
climatológico. 

3.5. Determinar a capacidade volumétrica de armazenamento de água 
quente em função do consumo e da capacidade de recuperação do 
equipamento, e dados dos fabricantes. Quando necessário e justificável, 
considerar o consumo nas horas de pico. 

3.6. Obter os dados referentes às fontes de energia disponíveis, atuais e 
futuras. 

3.7. Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

· utilização de fonte de energia compatível com a região, considerando a 
confiabilidade de fornecimento; 

· utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis 
com o custo de instalação do sistema; 

· preservação rigorosa da qualidade da água fornecida pela concessionária 
local; 

· adequação do sistema ao desempenho dos equipamentos. 

3.8. Serão elaborados projetos especiais nos seguintes casos: 

· fontes de calor especiais, tais como água quente de arrefecimento de 
máquinas térmicas, gases quentes de processos industriais e outras; 

· sistema de aquecimento (calefação) de ambientes por água quente. 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Deverão ser observadas as seguintes condições específicas: 

4.1. Alimentação do Aquecedor 

A alimentação de água fria aos aquecedores será feita de acordo com a 
Norma NBR 7198, dando-se preferência ao sistema indireto de 
alimentação exclusivo ou por instalação hidropneumática, evitando golpe 
de aríete. 

4.2. Fonte de Energia 

A fonte de energia para o sistema de aquecimento de água poderá ser: 

· combustível líquido (álcool, querosene, gasolina, óleo e outros); 

· combustível sólido (carvão vegetal, lenha e outros); 

· combustível gasoso (gás de rua, gás liquefeito de petróleo, gás natural, 
gás de biodigestores e outros); 

· energia solar (radiação solar); 

· energia elétrica; 

· energia calorífica (trocador de calor - vapor). 

4.3. Tipos de Aquecimento 
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O aquecimento da água poderá ser feito por: 

· sistema de aquecimento local, como chuveiros elétricos, torneiras 
elétricas, aquecedores locais e outros; 

· sistema de aquecimento de passagem; 

· sistema central individual; 

· sistema central coletivo. 

4.4. Tipos de Distribuição 

O sistema de distribuição de água quente poderá ser: 

· sem recirculação; 

· com recirculação. 

4.5. Instalação de Aquecedores 

A instalação dos aquecedores atenderá às seguintes condições: 

4.5.1. Observar as indicações, normas e recomendações da 
concessionária local de distribuição de gás, bem como dos fabricantes de 
equipamentos. 

4.5.2. Situar em cota que assegure uma pressão mínima no aquecedor, 
conforme valor recomendado pelo fabricante. 

4.5.3. Prover os aquecedores de acumulação de isolamento térmico 
devidamente protegido. 

4.5.4. Equipar o aquecedor com termostato de alta sensibilidade, com 
escala de temperatura regulável. 

4.5.5. No caso de aquecimento por energia elétrica, observar as seguintes 
condições: 

· a alimentação de água fria do aquecedor de acumulação será feita por 
canalização de material resistente à temperatura; 

· o ramal de alimentação de água do aquecedor de acumulação será 
derivado da coluna de distribuição, sendo obrigatório o uso de registro de 
passagem (gaveta) e válvula de segurança, bem como vedada a instalação 
de válvula de retenção. Caso o ramal esteja em cota inferior ou igual à do 
aquecedor, deverá ser instalado um cavalete hidráulico de cota superior ao 
do aquecedor, a fim de evitar que este se esvazie, provocando acidentes 
numa eventual falta de água; 

· instalar o aquecedor de acumulação em local de fácil acesso, o mais 
próximo possível dos locais de consumo de água quente, de forma que 
haja o espaço livre mínimo requerido para manutenção; 

· prever canalização de drenagem do aquecedor provida de registro 
próximo do aparelho, despejando em local visível; 

· os aquecedores individuais não deverão alimentar um número maior de 
pontos de consumo que o indicado pelo fabricante do aparelho. 

4.5.6. No caso de aquecimento por combustível sólido, prever caldeira 
geradora de vapor e reservatório de água quente, ou caldeira geradora de 
água quente, observando-se as disposições da norma de segurança do 
trabalho NR-13 e as seguintes condições: 

· o local previsto para a caldeira será devidamente ventilado e terá 
condições para a instalação de chaminé para conduzir os gases de 
combustão ao exterior da edificação, diretamente ou por meio de poço ou 
coluna de ventilação; 

· na proximidade da caldeira haverá depósito para o armazenamento do 
combustível necessário, de fácil acesso para abastecimento e manuseio, e 
de volume determinado em função do período proposto para a reposição 
do estoque do material; 

· na proximidade da caldeira deverá ser previsto local para depósito de 
cinzas; 

· a caldeira, preferencialmente, será provida de queimadores a gás ou óleo 
ou pelo menos permitirá acoplamento de um queimador, a fim de torná-lo 
facilmente adaptável a outra fonte de energia; 

· o vapor produzido pela caldeira será utilizado para aquecimento através 
de trocador de calor acumulado no reservatório de água quente. 

4.5.7. No caso de aquecimento por combustível gasoso, observar as 
seguintes condições: 

· a ligação da rede de gás ao aquecedor será feita através de um registro 
do tipo aprovado pela concessionária local; 

· a alimentação de água fria do aquecedor de acumulação será feita por 
canalização de material resistente à temperatura; 

· o local previsto para o aquecedor será devidamente ventilado e terá 
condições para a instalação de chaminé, que conduzirá os gases de 
combustão ao exterior da edificação diretamente ou por meio de poço ou 
coluna de ventilação; 

· as chaminés e demais instalações complementares serão executadas de 
acordo com a Norma NBR 8132; 

· um sifão será instalado na entrada de água fria do aquecedor de 
acumulação, conforme indicação do fabricante, sendo obrigatório o uso de 
válvula de segurança e vedada a utilização de válvula de retenção; 

· prover o aquecedor de passagem, de termostato de segurança, para 
fechamento da alimentação de gás dos queimadores principais. 

4.5.8. No caso de aquecimento por energia solar, observar as seguintes 
condições: 

· prever sistema auxiliar de aquecimento, com capacidade para suprir 
parcialmente as necessidades normais requeridas, quando o reservatório 
de água quente possuir capacidade volumétrica superior à demanda do 
dia; 

· prever sistema auxiliar de aquecimento, com capacidade para suprir 
integralmente as necessidades normais requeridas, quando o reservatório 
de água quente possuir capacidade volumétrica igual ou inferior à 
demanda de um dia; 

· o local para instalação dos coletores disporá de acesso direto dos raios 
solares durante a maior parte do dia; 

· prever, em local de fácil acesso, comando do sistema auxiliar de 
aquecimento, para impedir o seu funcionamento em períodos de não 
utilização de água quente; 

· situar os coletores em local o mais próximo possível do reservatório de 
água quente; 
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· caso haja necessidade de bombeamento, instalar sensores térmicos e 
termostatos para controle da bomba de circulação, a fim de evitar que esta 
funcione quando não haja ganho de calor previsto. 

4.6. Redes de Distribuição 

No desenvolvimento do projeto de redes de distribuição, observar as 
seguintes condições:  

4.6.1. Dimensionar todas as tubulações da instalação de água quente para 
funcionar como condutos forçados, definindo-se para cada trecho os 
parâmetros hidráulicos do escoamento (diâmetro, vazão, velocidade e 
perda de carga). 

4.6.2. Na determinação das vazões máximas para dimensionamento dos 
diversos trechos da rede de água quente, verificar a possibilidade de uso 
simultâneo dos pontos de consumo (chuveiros, equipamentos e outros) 
durante o uso normal dos mesmos. 

4.6.3. Toda a instalação de água quente será projetada de tal modo que as 
pressões estáticas e dinâmicas, bem como as subpressões se situem 
dentro dos limites estabelecidos pela NBR 7198 e das características e 
necessidades dos equipamentos. 

4.6.4. Prever registros para bloqueio de fluxo d’água nos seguintes pontos: 

· junto a aparelhos e dispositivos sujeitos à manutenção ou substituição, 
como aquecedores, bombas e outros; 

· nas saídas de reservatórios de água quente; 

· nas colunas de distribuição; 

· nos ramais de grupos de aparelhos e pontos de consumo; 

· outros casos especiais. 

4.6.5. Prever válvulas de retenção ou outros dispositivos adequados nas 
tubulações onde convenha ser impedido o refluxo de água quente. 

4.6.6. Prever dispositivos de segurança onde a pressão da água possa 
ultrapassar os limites estabelecidos para o funcionamento normal do 
sistema. 

4.6.7. Prever a possibilidade de eliminação do ar nos pontos altos da 
instalação e de drenagem nos pontos baixos.  

4.6.8. O projeto deverá levar em consideração as dilatações térmicas para 
as tubulações em trechos retilíneos longos, prevendo-se elementos que as 
absorvam. 

4.6.9. Os suportes para as tubulações suspensas serão posicionados e 
dimensionados de modo a não permitir a sua deformação física. Para as 
tubulações de cobre deverão ser previstos isolamentos entre a tubulação e 
os suportes para se evitar a corrosão galvânica. 

4.6.10. As tubulações de cobre, quando suportadas por chapas de aço 
galvanizado, deverão ter isolamento apropriado para se evitar a corrosão 
galvânica. 

4.6.11. A instalação de água quente será projetada de tal forma que, nos 
pontos de consumo com misturador, a pressão da água quente seja 
constante e igual ou próxima à da água fria. 

No caso de utilização de válvula para controle da pressão, esta deverá ser 
exclusivamente do tipo globo e nunca de gaveta. 

4.6.12. A tubulação de alimentação de água quente deverá ser feita com 
material resistente à temperatura máxima admissível do aquecedor. 

4.7. Condições Complementares 

4.7.1. Prever o isolamento térmico adequado para as canalizações e 
equipamentos, prevendo proteção contra infiltração. 

4.7.2. No caso de adoção de bombeamento de água quente, observar as 
seguintes condições: 

· previsão de pelo menos dois conjuntos moto-bombas, sendo um de 
reserva; 

· previsão de abrigos com os seguintes requisitos: 

- facilidade de acesso para operação e manutenção; 

- ventilação e iluminação adequadas; 

- proteção contra enxurradas e enchentes; 

- drenagem das águas de respingos e limpeza; 

- dimensões adequadas para operação, inspeções e reparos. 

· ter comando automático e manual; 

· possuir características que atendam às condições previstas de sua ação, 
pressão de recalque e vazão; 

· possuir na linha de recalque, em local próximo à saída das bombas, 
válvula de retenção e registro de bloqueio para cada unidade de 
bombeamento. 

Recomenda-se o uso de dispositivos de alarme para o caso de falhas na 
instalação. 

4.7.3. Quando forem previstas aberturas ou peças embutidas em qualquer 
elemento de estrutura, o autor do projeto de estruturas será cientificado 
para efeito de verificação e inclusão no desenho de fôrmas. 

4.7.4. O reservatório de água quente, quando for constituído internamente 
de aço esmaltado, deverá possuir ânodo de sacrifício, para evitar a 
oxidação do material em caso de existência de defeitos do revestimento 
interno. 

4.7.5. A tubulação de alimentação da água fria dos aquecedores, passível 
de conduzir água quente por transmissão de calor, deverá ser feita de 
material resistente à temperatura máxima admissível do aquecedor. 

4.7.6. Sempre que possível, prever sistemas automáticos, a fim de obter 
economia no consumo de água. 

5. ETAPAS DE PROJETO 

A apresentação gráfica do projeto de instalação de água quente deverá, 
preferencialmente, estar incorporada a uma apresentação global dos 
projetos de Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Quando necessário e 
justificável, ou quando solicitada pelo Contratante, poderá ser feita 
apresentação em separado. 

5.1. Estudo Preliminar 
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Consiste na concepção do sistema de água quente, a partir do 
conhecimento das características arquitetônicas e de uso da edificação, 
consolidando definições preliminares quanto à localização e características 
técnicas dos pontos de consumo, demanda de água quente, e pré-
dimensionamento dos componentes principais, como alimentadores, 
instalações de aquecedores, prumadas e tubulações. 

A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução, 
adotando-se a mais vantajosa para a edificação, considerando parâmetros 
técnicos, econômicos e ambientais. 

Nesta etapa serão delineadas todas as instalações necessárias ao uso da 
edificação, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condições 
da legislação, obedecidas as diretrizes de economia de energia e de 
redução de eventual impacto ambiental. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· planta geral de cada nível da edificação, em escala adequada, contendo 
o caminhamento das canalizações, horizontal e vertical, e a localização 
dos elementos componentes do sistema, como reservatório, instalação de 
bombeamento se houver, pontos de consumo e outros; 

· representação isométrica esquemática da instalação; 

· relatório justificativo, conforme Prática Geral de Projeto. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais sistemas, considerando a necessidade de 
acesso para a inspeção e manutenção das instalações. 

5.2. Projeto Básico 

Consiste na definição, dimensionamento e representação do sistema de 
água quente aprovado no Estudo Preliminar, incluindo a alimentação de 
água quente, localização precisa dos componentes, características 
técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de água quente, bem 
como as indicações necessárias à execução das instalações. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· planta para cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, 
contendo indicação das canalizações quanto a comprimentos, material, 
diâmetro e elevação, localização precisa dos aparelhos sanitários, 
equipamentos, reservatórios, bombas, pontos de consumo e outros 
elementos; 

· desenhos da instalação de água quente em representação isométrica, 
referentes aos grupos sanitários e à rede geral, com indicação do diâmetro 
e comprimentos dos tubos, vazões, pressões nos pontos principais ou 
críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e outros elementos;  

· quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e 
equipamentos; 

· orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de 
materiais e fornecimentos; 

· relatório técnico. 

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e Instalações, observando a não interferência entre 
elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso 
para inspeção e manutenção das instalações hidráulicas de água quente. 

5.3. Projeto Executivo 

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o 
detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de 
todos os componentes do sistema de água quente a ser implantado, 
incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da 
edificação. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· planta de cada nível da edificação, conforme Projeto Básico, com 
indicação de ampliações, cortes e detalhes; 

· plantas dos conjuntos sanitários ou ambientes com consumo de água 
quente, preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento da 
instalação; 

· detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de 
todas as peças a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto 
ou metálicas, para passagem e suporte da instalação; 

· esquema geral/isométricos dos sanitários; 

· lista detalhada materiais e equipamentos; 

· relatório técnico. 

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados 
entre si. 

-------- 

XI-III: ESGOTO SANITÁRIO 

SUMÁRIO 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Instalações de Esgotos Sanitários. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 
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2.1. Projeto de Instalação de Esgotos Sanitários Conjunto de elementos 
gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e 
disciplinar a instalação de sistemas de coleta, condução e afastamento dos 
despejos de esgotos sanitários das edificações. 

2.2. Despejos: Refugos líquidos das edificações, excluídas as águas 
pluviais. 

2.3. Aparelho Sanitário: Aparelho ligado à instalação da edificação e 
destinado ao uso de água para fins higiênicos ou a receber dejetos e 
águas servidas. 

2.4. Ralo: Caixa provida de grelha na parte superior, destinada a receber 
despejos de águas de chuveiros ou de lavagem de piso. 

2.5. Sifão: Desconector ou fecho hídrico destinado a vedar a fuga de gases 
da rede de esgotos sanitários. 

2.6. Caixa Sifonada: Caixa provida de fecho hídrico, destinada a receber 
efluentes da instalação secundária de esgotos. 

2.7. Ramal de Descarga: Tubulação que recebe diretamente efluentes de 
aparelhos sanitários. 

2.8. Ramal de Esgoto: Tubulação que recebe efluentes de ramais de 
descarga. 

2.9. Tubo de Queda: Tubulação vertical que recebe efluentes de 
subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga. 

2.10. Subcoletor: Tubulação que recebe efluentes de um ou mais tubos de 
queda ou ramais de esgoto. 

2.11. Coletor Predial: Trecho de tubulação compreendido entre a última 
inserção de subcoletor, ramal de esgoto ou de descarga e o coletor público 
ou sistema particular. 

2.12. Tubo Ventilador: Tubo destinado a possibilitar a circulação de ar da 
atmosfera para a instalação de esgoto e vice-versa, ou a circulação de ar 
no interior da instalação com a finalidade de proteger o fecho hídrico dos 
desconectores de ruptura por aspiração ou compressão e encaminhar os 
gases emanados do coletor público para a atmosfera. 

2.13. Caixa de Inspeção: Caixa destinada a permitir a inspeção, limpeza e 
desobstrução das tubulações. 

2.14. Peça de Inspeção: Dispositivo para inspeção, limpeza e 
desobstrução das tubulações. 

2.15. Caixa Coletora: Caixa destinada a coletar despejos de águas 
servidas, situada em nível inferior à rede coletora pública ou a outros 
receptores de esgotos, cujo esgotamento exige bombeamento. 

2.16. Instalação de Bombeamento: Conjunto de tubulações, equipamentos 
e dispositivos destinados a elevar os efluentes reunidos em uma caixa 
coletora. 

2.17. Caixa Retentora: Dispositivo projetado e instalado para separar e 
reter substâncias indesejáveis às redes de esgoto sanitário. 

2.18. Tubulação Primária: Tubulação à qual têm acesso gases 
provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento. 

2.19. Tubulação Secundária: Tubulação protegida por desconector, contra 
o acesso de gases das tubulações primárias. 

2.20. Tubulação de Recalque: Tubulação que recebe esgoto diretamente 
de dispositivos de elevação mecânica. 

2.21. Fecho Hídrico: Camada líquida que, em um desconector, veda a 
passagem de gases. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Obter os projetos de arquitetura, estrutura e instalações, a fim de 
integrar e harmonizar o projeto de esgotos sanitários com os demais 
sistemas. 

3.2. Conhecer o tipo e número de usuários e de eventuais equipamentos, 
necessidades de demanda, bem como turnos de trabalho e períodos de 
utilização dos equipamentos. Considerar as demandas de ampliações 
futuras. 

3.3. Obter o arranjo geral dos equipamentos com definição dos pontos de 
contribuições. 

3.4. Obter desenhos de levantamentos planialtimétricos, planta de situação 
e, quando necessário, informações geotécnicas. 

3.5. Obter informações sobre a localização, diâmetro, cota e 
disponibilidade da rede coletora pública ou de outros prováveis e possíveis 
receptores de esgotos sanitários. 

3.6. Adotar os seguintes critérios de projeto: 

· permitir o rápido escoamento dos despejos; 

· facilitar os serviços de desobstrução e limpeza sem que seja necessário 
danificar ou destruir parte das instalações, alvenarias e/ou estruturas; 

· impedir a passagem de gases, animais e insetos ao interior da edificação; 

· impedir a formação de depósitos de gases no interior das tubulações; 

· impedir a contaminação da água para consumo; 

· não interligar o sistema de esgotos sanitários com outros sistemas; 

· prever coletor para a conexão das instalações de esgotos sanitários da 
edificação ao sistema público de coleta de esgotos sanitários, ou a 
eventual sistema particular, de conformidade com a NBR 7229; 

· sempre que possível, as tubulações não deverão ser embutidas nas 
alvenarias. Recomenda-se que as tubulações principais sejam aparentes, 
localizadas em “shafts”, poços ou dutos de tubulações, de modo a facilitar 
os serviços de manutenção. 

3.7. Deverão ser elaborados projetos especiais nos seguintes casos: 

· estação de tratamento de esgoto (exceto fossas sépticas, caixas 
separadoras e sumidouros); 

· infra-estrutura relativa ao saneamento da área de implantação da 
edificação ou conjunto de edificações. 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições específicas: 
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4.1. A determinação da contribuição de despejos e o dimensionamento da 
tubulação, trecho por trecho, deverão obedecer ao estipulado na Norma 
NBR 8160. 

4.2. Afastamento de Despejos. 

4.2.1. Se houver rede pública de esgotos sanitários, em condições de 
atendimento, as instalações de esgoto das edificações deverão ligar-se 
obrigatoriamente a ela, respeitando as exigências da concessionária. 

4.2.2. No caso da rede pública ser constituída por um sistema unitário de 
esgotamento, recebendo esgotos e águas pluviais, a ligação da instalação 
de esgotos sanitários a essa rede será feita independentemente da ligação 
de águas pluviais. 

4.2.3. Nas zonas desprovidas de rede pública de esgotos sanitários, os 
resíduos líquidos, sólidos ou em qualquer estado de agregação da matéria, 
provenientes de edificações, somente podem ser despejados em águas 
superficiais ou subterrâneas, após receberem tratamento que 
proporcionem a redução dos índices poluidores aos valores compatíveis 
com os corpos receptores, respeitada a legislação de proteção do meio 
ambiente. 

4.2.4. No caso de lançamento dos esgotos sanitários em sistema receptor 
que não seja público, por inexistência deste, prever a possibilidade da 
futura ligação do coletor ao sistema público. 

4.2.5. Admite-se o uso de instalações de tratamento constituídas por 
fossas sépticas e filtros biológicos em zonas desprovidas da rede de 
esgotos sanitários, desde que estes sejam projetados e executados em 
conformidade com a Norma NBR 7229. 

4.3. Condução 

4.3.1. A condução dos esgotos sanitários à rede pública ou ao sistema 
receptor será feita, sempre que possível, por gravidade. 

4.3.2. No caso em que os esgotos não puderem ser escoados por 
gravidade, estes serão encaminhados a uma caixa coletora e então 
bombeados, obedecendo às seguintes condições: 

· a caixa coletora será independente da caixa de drenagem de águas 
pluviais; 

· instalar dispositivo de retenção de matéria sólida, grade ou cesto, na 
entrada da caixa coletora; 

· a caixa coletora possuirá fechamento hermético quando se localizar em 
ambiente confinado; 

· prover a caixa coletora de instalações de bombeamento, de pelo menos 2 
(duas) unidades, sendo uma de reserva;  

· as bombas serão de tipo apropriado para esgotos, de eixo vertical ou 
submersível, providas de válvula de retenção própria para cada unidade e 
de registros de fechamento e, de preferência, acionadas por motor elétrico; 

· o comando das bombas será automático e deverá situar-se dentro do 
poço, em ponto onde a contribuição de entrada não provoque turbulência 
no nível de água, acarretando acionamentos indevidos; 

· o volume da caixa, bem como as características das bombas deverão ser 
projetados para atender as vazões de contribuições e desnível a vencer; 

· deverá ser prevista fonte de alimentação alternativa, além da fonte 
pública para as bombas, quando a situação assim exigir; 

· recomenda-se a previsão de alarme, para acusar falhas no 
funcionamento do sistema; 

· a tubulação de recalque será ligada à rede geral de esgotos sanitários, 
em ponto próprio para receber a descarga na vazão e pressão 
determinadas, por meio de caixa de inspeção especial ou por meio de 
junção de 45º, instalada em tubulação horizontal aparente com a derivação 
dirigida para cima. 

4.3.3. Prever peças adequadas de inspeção das tubulações aparentes ou 
embutidas, para fins de desobstrução, pelo menos nos seguintes lugares: 

· nos pés dos tubos de queda; 

· nos ramais de esgoto e sub-ramais em trecho reto, a cada 15,00 m no 
máximo; 

· antes das mudanças de nível ou de direção, quando não houver aparelho 
sanitário ou outra inspeção a montante situada em distância adequada. 

4.3.4. As caixas de inspeção, coletoras e outras serão localizadas, de 
preferência, em áreas não edificadas e não deverão possuir reentrâncias 
ou cantos que possam servir para acúmulo ou deposição de materiais. 

4.4. Coleta 

4.4.1. Aparelhos sanitários e ralos não serão conectados diretamente em 
subcoletores que recebem despejos com detergentes, os quais possuirão 
ramais independentes para evitar o retorno de espumas. 

4.4.2. Evitar, sempre que possível, a ligação dos ramais de descarga de 
aparelhos em desvios de tubos de queda; neste caso, os ramais possuirão 
coluna totalmente separada ou interligada abaixo do desvio. 

4.4.3. Todos os ramais de descarga, se forem tubulações primárias, 
começarão em um sifão. 

4.4.4. Os tanques e máquinas de lavagem de roupas e de pratos serão 
obrigatoriamente ligados à rede de esgotos através de fecho hídrico 
próprio, não sendo permitido o encaminhamento dos despejos às caixas 
sifonadas (ralos do piso). 

4.4.5. Os ramais de descarga de máquinas de lavagem de pratos serão 
projetados em material resistente a temperaturas altas. 

4.5. Condições Complementares 

4.5.1. O sistema de ventilação referente à instalação predial de esgotos 
sanitários obedecerá rigorosamente à Norma NBR 8160. 

4.5.2. É vedada a instalação de tubulação de esgoto em locais que possam 
apresentar risco de contaminação da água potável. 

4.5.3. 4Verificar se eventuais despejos industriais podem trazer problemas 
às instalações prediais de esgotos sanitários; em caso positivo, o sistema 
deverá ser estudado independentemente. 

4.5.4. Os ralos sifonados suscetíveis de pouco uso receberão, pelo menos, 
um ramal de descarga de lavatório ou bebedouro, com a finalidade de 
manter e renovar a água do respectivo fecho hídrico. 

4.5.5. Quando forem previstas aberturas ou peças embutidas em qualquer 
elemento de estrutura, o autor do projeto de estruturas será cientificado 
para efeito de verificação e inclusão no desenho de fôrmas. 
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4.5.6. Os suportes para as tubulações suspensas serão posicionados e 
dimensionados de modo a não permitir a deformação física destas. 

4.5.7. As tubulações devem ser instaladas de maneira tal que não sofram 
danos, causados pela movimentação da estrutura do prédio ou por outras 
solicitações mecânicas. 

4.5.8. O autor do projeto deverá verificar as resistências das tubulações 
enterradas quanto a cargas externas, permanentes e eventuais, a que 
estarão expostas e, se necessário, projetar reforços para garantir que as 
tubulações não sejam danificadas. 

4.5.9. Os mictórios químicos somente serão utilizados em sanitários 
coletivos, desde que haja garantia de fornecimento contínuo, em 
quantidade e qualidade, dos produtos químicos necessários a sua limpeza 
e manutenção. Quando forem utilizados estes tipos de mictórios, prever no 
projeto das instalações de esgotos sanitários a possibilidade de conversão 
destes aparelhos para o tipo convencional. 

5. ETAPAS DE PROJETO 

A apresentação gráfica do projeto de Instalações de Esgotos Sanitários 
deverá, preferencialmente, estar incorporada a uma apresentação global 
dos projetos de Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Quando necessário e 
justificável, ou quando solicitado pela Administração, poderá ser feita 
apresentação em separado. 

5.1. Estudo Preliminar 

Consiste na concepção do sistema de Esgotos Sanitários, a partir do 
conhecimento das características arquitetônicas e de uso da edificação, 
consolidando definições preliminares quanto à localização e características 
técnicas dos pontos de coleta, demanda de esgotos, e pré-
dimensionamento dos componentes principais, como caixas de coleta e 
inspeção, instalações de recalque, prumadas e tubulações. 

A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução, 
adotando-se a mais vantajosa para a edificação, considerando parâmetros 
técnicos, econômicos e ambientais. 

Nesta etapa serão delineadas todas as instalações necessárias ao uso da 
edificação, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condições 
da legislação, obedecidas as diretrizes de economia de energia e de 
redução de eventual impacto ambiental. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· planta de situação da edificação, ao nível da rua, em escala adequada, 
com os traçados das tubulações externas; 

· planta geral de cada nível da edificação, em escala adequada, contendo 
o caminhamento das tubulações e a localização dos demais elementos 
componentes do sistema, tais como aparelhos sanitários, ralos, tubos de 
ventilação, caixas coletoras, sifonadas, de inspeção e de separação e 
outros; 

· representação isométrica esquemática da instalação; 

· relatório justificativo. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais sistemas, considerando a necessidade de 
acesso para inspeção e manutenção das instalações. 

5.2. Projeto Básico 

Consiste na definição, dimensionamento e representação do sistema de 
Esgotos Sanitários aprovado no Estudo Preliminar, incluindo o afastamento 
dos esgotos sanitários, localização precisa dos componentes, 
características técnicas dos equipamentos do sistema, demandas, bem 
como as indicações necessárias à execução das instalações. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 

necessárias à fixação dos prazos de execução.  

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· planta de situação ao nível da rua, em escala mínima de 1:500, indicando 
a localização de todas as tubulações externas e as redes existentes das 
concessionárias e demais equipamentos de interesse; 

· planta de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:50, 
contendo indicação das tubulações quanto a comprimentos, material, 
diâmetro e elevação, localização precisa dos aparelhos sanitários, ralos e 
caixas sifonadas, peças e caixas de inspeção, tubos de ventilação, caixas 

coletoras e instalações de bombeamento, se houver, caixas separadoras e 
outros; 

· desenhos da instalação de esgoto sanitário em representação isométrica 
referentes à rede geral, com indicação de diâmetro e comprimento dos 
tubos, ramais, coletores e subcoletores; 

· quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e 
equipamentos; 

· orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de 
materiais e fornecimentos; 

· relatório técnico. 

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e Instalações, observando a não interferência entre 
elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso 
para inspeção e manutenção das instalações hidráulicas de esgotos 
sanitários. 

5.3. Projeto Executivo 

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o 
detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de 
todos os componentes do sistema de esgotos sanitários a ser implantado, 
incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da 
edificação. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· planta de situação e de cada nível da edificação, conforme Projeto 
Básico, com a indicação de cortes e detalhes; 

· plantas dos conjuntos de sanitários ou ambientes com despejos de água, 
preferencialmente em escala 1:20, com o detalhamento das instalações; 

· detalhes de todas as caixas, peças de inspeção, instalações de 
bombeamento, montagem de equipamentos e outros que se fizerem 
necessários; 
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· detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de 
todas as peças a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto 
ou metálicas, para passagem e suporte da instalação; 

· lista detalhada de materiais e equipamentos; 

· relatório técnico. 

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados 
entre si. 

-------- 

XI-IV: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

SUMÁRIO 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
instalações de Drenagem de Águas Pluviais. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Projeto de Instalação de Drenagem de Águas Pluviais: Conjunto de 
elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa 
definir e disciplinar a instalação de sistemas de captação, condução e 
afastamento das águas pluviais de superfície e de infiltração das 
edificações. 

2.2. Intensidade Pluviométrica: Relação entre a altura pluviométrica 
precipitada num intervalo de tempo e este mesmo intervalo. 

2.3. Duração de Precipitação: Intervalo de tempo de referência para a 
determinação de intensidades pluviométricas. 

2.4. Período de Retorno: Número médio de anos em que a intensidade de 
precipitação de uma determinada duração será igualada ou ultrapassada 
apenas uma vez. 

2.5. Calha: Canal que recolhe a água de coberturas, terraços e similares e 
a conduz a um ponto de destino. 

2.6. Condutor Horizontal: Canal ou tubulação horizontal destinado a 
recolher e conduzir águas pluviais até locais de deságue de domínio 
público 

2.7. Condutor Vertical: Tubulação vertical destinada a recolher águas de 
calhas, coberturas e similares e conduzi-las até a parte inferior da 
edificação. 

2.8. Rufo: Arremate que cobre a junção de componentes da edificação, 
como paredes e coberturas, e que evita a penetração de águas pluviais 
nas construções. 

2.9. Canaleta: Elemento destinado a captar e conduzir as águas pluviais, 
em escoamento livre, até o ponto de destino. 

2.10. Caixa de Inspeção: Caixa destinada a permitir a inspeção e 
manutenção de condutores horizontais. 

2.11. Caixa Coletora: Caixa para águas pluviais situada em nível inferior ao 
do coletor público e esgotada através de bombeamento. 

2.12. Ralo: Caixa provida de grelha na parte superior, destinada a receber 
águas pluviais. 

2.13. Ralo Hemisférico: Ralo cuja grelha tem forma hemisférica, utilizado 
em locais com possibilidade de entupimentos frequentes. 

2.14. Caixa Sifonada: Caixa de inspeção provida de fecho hídrico para 
vedara passagem de gases. 

2.15. Caixa de Areia: Caixa destinada à decantação do material sólido em 
suspensão. 

2.16. Dreno: Elemento destinado a receber e conduzir águas pluviais de 
drenagem subsuperficial ou de infiltração. 

2.17. Instalação de Bombeamento: Conjunto de tubulações, equipamentos 
e dispositivos destinados a elevar águas pluviais para um ponto de cota 
mais elevada. 

2.18. Receptáculo: Elemento situado no piso destinado a receber águas 
pluviais das coberturas, em queda livre. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Obter os projetos de arquitetura, estrutura e instalações, a fim de 
integrar e harmonizar o projeto de drenagem com os demais sistemas. 

3.2. Obter, junto às concessionárias locais, desenhos cadastrais e/ou de 
projeto das redes públicas de drenagem de águas pluviais da região onde 
deverá ser implantada a edificação. 

3.3. Obter desenhos de levantamentos planialtimétricos e da plantas de 
situação, bem como, quando necessário, as informações geotécnicas da 
área do projeto. 

3.4. Identificar e classificar as águas pluviais em: 

· águas pluviais referentes às edificações e provenientes de coberturas, 
terraços, marquises e outros; 

· águas pluviais externas, provenientes de áreas impermeáveis 
descobertas como pátios, quintais, ruas, estacionamentos e outros; 

· águas pluviais de infiltração, provenientes de superfícies receptoras 
permeáveis como jardins, áreas não pavimentadas e outras. 

3.5. Conhecer e delimitar as áreas de contribuição que receberão as 
chuvas e que terão que ser drenadas, por canalização ou por infiltração. 
Considerar as áreas de contribuição de ampliações futuras e as áreas 
externas que possam contribuir para a área do projeto. 
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3.6. Definir os pontos prováveis de lançamento das águas pluviais, em 
função do levantamento planialtimétrico da área e dos desenhos cadastrais 
da rede pública de drenagem de águas pluviais. 

3.7. Definir as vazões de projeto que serão utilizadas para o 
dimensionamento da instalação de águas pluviais e drenagem, 
determinando: 

· a intensidade pluviométrica, a partir da fixação da duração da 
precipitação e do período de retorno adequados para a região; 

· a vazão do projeto para cada área de contribuição. 

3.8. Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

· garantir, de forma homogênea, a coleta de águas pluviais, acumuladas ou 
não, de todas as áreas atingidas pelas chuvas; 

· conduzir as águas pluviais coletadas para fora dos limites da propriedade 
até um sistema público ou qualquer local legalmente permitido; 

· não interligar o sistema de drenagem de águas pluviais com outros 
sistemas; 

· permitir a limpeza e desobstrução de qualquer trecho da instalação, sem 
que seja necessário danificar ou destruir parte das instalações. 

3.9. Deverão ser elaborados projetos especiais nos seguintes casos: 

· infra-estrutura da área de implantação da edificação ou conjunto de 
edificações; 

· rebaixamento do lençol d’água subterrâneo. 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Deverão ser observadas as seguintes condições específicas: 

4.1. Determinação da Vazão 

4.1.1. Para a determinação da intensidade pluviométrica, deverá ser 
utilizada a tabela da norma NBR 10844, respeitando as exigências dos 
órgãos locais. Para locais sem estudos pluviométricos, esta determinação 
deverá ter correlação com dados dos postos mais próximos que tenham 
regime meteorológico semelhante ao do local em questão. 

4.1.2. O valor do período de retorno a ser adotado dependerá de análise 
econômica e de segurança, em consonância com as características da 
área a ser drenada. 

4.2. Afastamento de Águas Pluviais  

4.2.1. A partir do limite da propriedade onde serão previstas uma ou mais 
caixas de inspeção finais na rede interna, as águas pluviais serão lançadas 
de acordo com os métodos estabelecidos pelo órgão competente, por um 
dos seguintes meios: 

· descarga no meio-fio da rua, por tubo ou canaleta instalada sob a 
calçada; 

· ligação direta à boca-de-lobo, bueiro ou poço-de-visita; 

· qualquer outro local legalmente permitido. 

O projeto das instalações de águas pluviais e drenagem incluirá os trechos 
situados além da divisa de forma indicativa, exceto quando estes estiverem 
fora do escopo dos serviços. 

4.2.2. No caso da rede pública constituir um sistema unitário de 
esgotamento, recebendo esgotos e águas pluviais, a ligação da instalação 
de águas pluviais a essa rede terá que ser feita independentemente da 
ligação dos esgotos. 

Neste caso, deverá haver um sifão ou uma caixa sifonada no trecho final 
do condutor de águas pluviais, para vedar o acesso dos gases da rede 
pública ao interior do sistema. 

4.3. Áreas de Contribuição 

4.3.1. Em todos os pontos baixos das superfícies impermeáveis que 
recebam chuva será obrigatória a existência de pontos de coleta. 

4.3.2. Todas as superfícies impermeáveis horizontais (lajes de cobertura, 
pátios, quintais e outros) deverão ter declividade que garanta o 
escoamento das águas pluviais até atingir os pontos de coleta, evitando o 
empoçamento. 

4.3.3. No caso em que o projeto arquitetônico previr caimento livre das 
águas pluviais de coberturas planas ou inclinadas sem condutores 
verticais, deverão ser previstos elementos no piso para impedir 
empoçamentos e/ou erosão dos locais que circundam a edificação, como 
receptáculos, canaletas, drenos e outros. 

4.3.4. Admite-se a drenagem de áreas reduzidas como coberturas de 
caixas de águas elevadas, poços de escadas e elevadores, balcões, 
jardineiras e outras por meio de buzinotes, desde que sua descarga não 
prejudique a circulação de pessoas ou acarrete outros efeitos indesejáveis. 

4.3.5. As edificações situadas nas divisas ou alinhamentos de rua deverão 
ser providas de calhas e condutores verticais para escoamento das águas 
pluviais, quando a inclinação dos telhados orientar as águas para esta 
divisa. 

4.3.6. Para a drenagem de áreas permeáveis, nas quais a infiltração das 
águas pluviais poderia ser prejudicial à edificação, ou onde o afastamento 
das águas superficiais deverá ser acelerado, serão previstos drenos para 
absorção da água, de tipo e dimensões adequadas, e seu 
encaminhamento à rede geral ou a outros pontos de lançamento possíveis. 

4.3.7. Os taludes de corte ou aterro deverão apresentar elementos de 
proteção à erosão. 

4.3.8. Quando existirem áreas de drenagem abaixo do nível da ligação na 
rede pública, as águas pluviais nelas acumuladas, provenientes de pátios 
baixos, rampas de acesso do subsolo, poços de ventilação e outros, 
deverão ser encaminhadas a uma ou mais caixas coletoras de águas 
pluviais. 

4.3.9. As caixas coletoras mencionadas deverão atender às seguintes 
condições: 

· ser independentes de caixas coletoras de esgotos; 

· ser providas de instalações de bombeamento compostas cada uma de, 
pelo menos, 2 (duas) unidades, sendo uma de reserva; 

· as bombas deverão ser de construção apropriada para água suja, de tipo 
vertical ou submersível, providas de válvula de retenção e de registros de 
fechamento, em separado para cada unidade; de preferência, serão 
acionadas por motor elétrico; 
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· o comando das bombas de águas pluviais será automático; 

· recomenda-se a previsão de alarme, para acusar falhas no 
funcionamento do sistema; 

· admite-se o lançamento à caixa coletora de águas pluviais, em ligação 
direta, das águas provenientes de extravasores e canalizações de limpeza 
de reservatórios de água potável enterrados; 

4.4. Coleta e Condução de Águas Pluviais 

Os elementos para coleta e condução de águas pluviais deverão atender 
às seguintes condições: 

4.4.1. Coberturas Horizontais de Laje 

· será dada preferência a soluções com desvio das águas pluviais e calhas 
coletoras; 

· nas saídas laterais das águas pluviais, devem ser instaladas grelhas 
planas, colocadas oblíqua ou verticalmente; 

· no dimensionamento dos bocais de saída das águas pluviais, deverão ser 
consideradas as formulações de escoamento adequadas. 

4.4.2. Calhas e Rufos 

· a conexão da calha ao condutor de saída será preferencialmente na sua 
parte inferior, por meio de funil ou caixa especial; 

· nas saídas verticais, deverão ser previstos ralos hemisféricos e nas 
saídas horizontais grelhas planas, para evitar obstruções; 

· as calhas deverão ser acessíveis ao pessoal de manutenção, em todos 
os pontos das linhas, para fins de limpeza e manutenção. 

4.4.3. Condutores Verticais 

· junto à extremidade inferior dos condutores verticais, deverão ser 
previstas caixas de captação visitáveis; 

· deverão ser previstas peças de inspeção próximas e a montante das 
curvas de desvio, inclusive no pé da coluna, mesmo quando houver caixa 
de captação logo após a curva de saída; 

· os condutores deverão ser colocados externamente ao edifício somente 
quando for previsto pelo projeto arquitetônico. 

4.4.4. Condutores Horizontais 

· a declividade mínima dos condutores deverá estar de conformidade com 
a NBR 10844; 

· as declividades máximas dos condutores não deverão ultrapassar valores 
que causem velocidades excessivas de escoamento a fim de evitar a 
erosão do tubo; 

4.5. Condições Complementares 

4.5.1. Quando forem previstas aberturas ou peças embutidas em qualquer 
elemento de estrutura, o autor do projeto de estruturas será cientificado 
para efeito de verificação e inclusão no desenho de fôrmas. 

4.5.2. O autor do projeto deverá verificar as resistências das tubulações 
enterradas quanto às cargas externas, permanentes e eventuais, a que 
estarão expostas, e, se necessário, projetar reforços para garantir que as 
tubulações não sejam danificadas. 

4.5.3. Os suportes para as canalizações suspensas deverão ser 
posicionados e dimensionados de modo a não permitir sua deformação 
física. 

5. ETAPAS DE PROJETO 

A apresentação gráfica do projeto de Instalações de Drenagem de Águas 
Pluviais deverá, preferencialmente, estar incorporada a uma apresentação 
global dos projetos de instalações hidráulicas e sanitárias. Quando 
necessário e justificável, poderá ser feita apresentação em separado. 

5.1. Estudo Preliminar 

Consiste na concepção do sistema de Drenagem de Águas Pluviais, a 
partir do conhecimento das características arquitetônicas e de uso da 
edificação, consolidando definições preliminares quanto à localização e 
características técnicas dos pontos de coleta, demanda de águas pluviais, 
e pré-dimensionamento dos componentes principais, como caixas de 
coleta e inspeção, instalações de recalque, prumadas e tubulações. 

A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução, 
adotando-se a mais vantajosa para a edificação, considerando parâmetros 
técnicos, econômicos e ambientais. 

Nesta etapa serão delineadas todas as instalações necessárias ao uso da 
edificação, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condições 
da legislação, obedecidas as diretrizes de economia de energia e de 
redução de eventual impacto ambiental. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· planta de situação da edificação, ao nível da rua, em escala adequada, 
com os traçados dos ramais coletores externos e caracterização de 
elementos como caixas de inspeção, caixas de areia, drenos, caixas 
coletoras, instalações de bombeamento e outras; 

· planta geral de cobertura e demais níveis da edificação, onde constem 
áreas de contribuição, em escala adequada, contendo os caimentos e 
pontos baixos das superfícies, pontos e elementos de coleta, como calhas, 
canaletas, receptáculos e outros e localização de condutores verticais e 
horizontais; 

· esquema isométrico da instalação; 

· relatório justificativo, conforme Prática Geral de Projeto. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais sistemas, considerando a necessidade de 
acesso para inspeção e manutenção das instalações. 

5.2. Projeto Básico 

Consiste na definição, dimensionamento e representação do sistema de 
Drenagem de Águas Pluviais aprovado no Estudo Preliminar, incluindo o 
afastamento das águas pluviais, localização precisa dos componentes, 
características técnicas dos equipamentos do sistema, demandas, bem 
como as indicações necessárias à execução das instalações. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de 
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serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· planta de situação ao nível da rua, em escala mínima de 1:500, indicando 
a localização de todas as redes e ramais externos, inclusive redes da 
concessionária, posicionamento de todos os elementos de coleta e 
características das respectivas áreas de contribuição, com dimensões, 
limites, cotas, inclinação, sentido de escoamento, permeabilidade e outros; 

· planta da cobertura e demais níveis da edificação, onde constem áreas 
de contribuição, preferencialmente em escala 1:50, contendo a localização 
de todos os componentes descritos no estudo preliminar e dimensões, 
declividades, materiais e demais características de condutores, calhas, 
rufos e canaletas; 

· cortes, preferencialmente em escala 1:50, indicando o posicionamento 
dos condutores verticais; 

· desenhos em escalas adequadas, onde constem o posicionamento, 
dimensões físicas e características de instalações de bombeamento, 
drenos e caixas de inspeção, de areia e coletora; 

· isométrico da instalação; 

· quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e 
equipamentos; 

· orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de 
materiais e fornecimentos; 

· relatório técnico. 

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e Instalações, observando a não interferência entre 
elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso 
para inspeção e manutenção das instalações hidráulicas de drenagem de 
águas pluviais. 

5.3. Projeto Executivo 

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o 
detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de 
todos os componentes do sistema de Drenagem de Águas Pluviais a ser 
implantado, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na 

estrutura da edificação.  

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

· planta de situação, conforme projeto básico, com indicação das áreas a 
serem ampliadas ou detalhadas; 

· cortes, indicando posicionamento definitivo dos condutores verticais; 

· desenhos em escalas adequadas das instalações de bombeamento, 
drenos e caixas de inspeção, de areia e coletora, com indicação dos 
detalhes; 

· desenhos, em escala adequada, de todas as ampliações ou detalhes, de 
caixas de inspeção, canaletas, ralos, sala de bombas, caixas coletoras, 
montagem de equipamentos, suportes, fixações e outros; 

· desenho do esquema geral da instalação; 

· lista detalhada de materiais e equipamentos; 

· relatório técnico. 

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados 
entre si. 

APÊNDICE XII – PROJETO DE INSTAÇÕES ELÉTRICAS 

SUMÁRIO 

0. Ressalvas 

1. Objetivo  

2. Terminologia 

3. Condições Gerais  

4. Etapas de Projeto  

0. RESSALVAS 

Em caso de divergências entre o conteúdo desta Prática e as Normas 
Técnicas Aplicáveis, devem prevalecer as indicações contidas nas normas 
da ABNT, versão atualizada, constando no memorial do projeto a 
justificativa de forma expressa. 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Instalações Elétricas. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Projeto de Instalações Elétricas: Conjunto de elementos gráficos, 
como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar 
a instalação de sistemas de recebimento, distribuição e utilização de 
sistemas elétricos de edificações. 

2.2. Entrada: Parte da instalação compreendida entre o ponto de entrega 
da energia elétrica e o equipamento de medição, incluindo o disjuntor geral 
de proteção. 

2.3. Ponto de Entrega: Ponto de junção entre as linhas da concessionária 
de energia elétrica e a instalação da edificação. 

2.4. Aparelho Elétrico: Equipamento ou componente que, para a realização 
de sua função, utiliza a energia elétrica que lhe é fornecida. 

2.5. Dispositivo Elétrico: Equipamento ou componente que dá passagem à 
corrente elétrica, sem praticamente consumir a energia elétrica. 

2.6. Carga: Conjunto dos valores que caracterizam as solicitações 
impostas por um sistema ou equipamento elétrico a ele ligado a outro 
sistema ou equipamento elétrico. A carga pode ser expressa em termos de 
impedância, de corrente ou de potência ativa, reativa ou aparente. 

2.7. Carga de um Sistema Elétrico: Potência absorvida ou fornecida em um 
dado instante pelo sistema. 
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2.8. Subestação: Conjunto de equipamentos elétricos, incluindo local e 
edificação que os abriga, destinado a medir e controlar a energia elétrica 
ou transformar as suas características. 

2.9. Instalação de Terra: Conjunto de elementos condutivos de aterramento 
como hastes, fitas, placas e outros, ligados entre si. 

2.10. Terra de Proteção: Ligação que tem por finalidade limitar tensões 
para a terra, de equipamentos normalmente sem tensões, como carcaças 
metálicas, tanques de transformadores, comando de disjuntores e outros, 
que poderiam ficar sob tensão em decorrência de um defeito elétrico. 

2.11. Terra de Funcionamento: Ligação para a terra de um ponto 
determinado de circuito elétrico, como de transformadores, motores, para-
raios e outros, que têm por finalidade permitir o desempenho normal e 
seguro do circuito elétrico. 

2.12. Eletrodo de Terra: Corpo metálico ou conjunto de corpos metálicos 
colocados em contato elétrico com o solo e utilizados para dispersar para a 
terra as correntes elétricas. Pode ser constituído por um só elemento, 
denominado haste de terra ou por mais elementos ligados condutivamente 
entre si, denominados malha de terra. 

2.13. Elemento de Captação: Parte metálica destinada a receber 
diretamente as descargas atmosféricas. 

2.14. Condutor de Descida: Condutor que liga o elemento de captação ao 
eletrodo de terra. 

2.15. Condutor Equipotencial: Condutor que liga à barra de terra todas as 
partes metálicas dos equipamentos não-elétricos. 

2.16. Barra de Terra: Ponto de junção e seccionamento entre o condutor 
de descida ou de proteção e o condutor de terra, no qual podem ser 
executadas as eventuais medições e verificações. 

2.17. Terminal de Terra: Terminal previsto no equipamento elétrico para 
ligação do condutor de proteção ou do condutor equipotencial. 

2.18. Resistência de Aterramento (Rt): Quociente entre a diferença do 
potencial do eletrodo de terra e de um ponto de referência no solo, 
suficientemente afastado, pela intensidade de corrente dispersada por 
esse eletrodo. 

2.19. Tensão de Aterramento (Vt): Elevação do potencial de terra, igual ao 
produto da resistência da terra (Rt) da instalação elétrica considerada, pela 
corrente de defeito (It) que a instalação de terra deve dispersar. 

2.20. Tensão de Contato (Vc): Diferença de potencial, que pode aparecer 
entre um elemento metálico não energizado tocado pela mão de um 
indivíduo, e seus pés, distando 1 metro desse elemento, durante a 
ocorrência de um curto-circuito, provocando a circulação de uma corrente 
pelo seu corpo, da mão aos pés. 

2.21. Tensão de Passo (Vp): Parte da tensão de aterramento, que pode 
aparecer entre os pés de um indivíduo, afastados de 1 m, durante a 
ocorrência de um curto-circuito, provocando a circulação de uma corrente 
pelo seu corpo, de um pé ao outro. 

2.22. Resistividade do Solo (?): Expressa a resistência de um corpo de 
solo de um metro de comprimento e de seção 1m². 

2.23. Corrente de Defeito para Terra: A máxima corrente que a instalação 
de terra pode dispersar, sendo calculada pelos sistemas ordinários de 
cálculo, considerando a contribuição das máquinas elétricas. 

2.24. Tempo de Eliminação do Defeito para Terra: Tempo máximo entre os 
prováveis tempos de intervenção dos dispositivos de proteção, em relação 
às suas características de intervenção. 

2.25. Alimentador: Condutor que conduz energia elétrica do equipamento 
de entrada aos quadros de distribuição dos circuitos terminais que 
alimentam as diversas cargas. 

2.26. SPDA - Sistema de Proteção Contra as Descargas Atmosféricas. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Obter os projetos de arquitetura, estrutura e instalações a fim de 
integrar e harmonizar o projeto de instalações elétricas com os demais 
sistemas. 

3.2. Obter, junto à concessionária, informações quanto à disponibilidade e 
características da energia elétrica no local da edificação, bem como todos 
os regulamentos, requisitos e padrões exigidos para as instalações 
elétricas. 

3.3. Obter informações com relação às atividades e tipo de utilização dos 
espaços da edificação, bem como conhecer a localização e características 
dos aparelhos elétricos. 

3.4. Definir claramente os níveis de tensão a serem adotados, visando a 
intercambiabilidade dos componentes, padronização de materiais e, 
segurança e confiabilidade na operação e manutenção das instalações 
elétricas. 

3.5. Considerar no desenvolvimento do projeto a determinação dos 
seguintes sistemas e conceitos geralmente presentes na edificação:  

• entrada e medição de energia;  

• distribuição em média-tensão;  

• distribuição em baixa tensão;  

• distribuição em tensão estabilizada;  

• iluminação e tomadas;  

• aterramento;  

• proteção contra choques elétricos;  

• proteção contra descargas elétricas atmosféricas;  

• proteção contra sobretensões;  

• fontes de emergência;  

• fator de potência da carga instalada;  

• fator de demanda e fator de carga. 

3.6. Adotar, sempre que possível os seguintes critérios de projeto: 

• utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis 
com o custo de instalação do sistema;  
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• utilização de soluções que visem à segurança contra incêndio e proteção 
de pessoas e da instalação;  

• previsão de reserva de capacidade para futuro aumento de utilização da 
eletricidade;  

• flexibilidade da instalação, admitindo mudança de características e 
localização de aparelhos elétricos;  

• simplicidade da instalação e facilidade de montagem sem prejuízo da 
qualidade;  

• facilidade de acesso para manutenção e previsão de espaço para 
expansões dos sistemas; 

• padronização da instalação, materiais e equipamentos visando facilidades 
na montagem, manutenção e estoque de peças de reposição;  

• especificação de materiais, serviços e equipamentos que possibilitem a 
competição de mercado. 

4. ETAPAS DE PROJETO 

4.1. Estudo Preliminar 

Consiste na concepção do sistema elétrico, a partir do conhecimento das 
características arquitetônicas e de uso da edificação, consolidando 
definições preliminares quanto à localização e características técnicas das 
cargas elétricas, demanda de energia elétrica, e pré-dimensionamento dos 
componentes principais, como transformadores, tipo da entrada de energia 
elétrica, prumadas, quadros elétricos e sistema de iluminação. 

A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução, 
adotando-se a mais vantajosa para a edificação, considerando parâmetros 
técnicos, econômicos e ambientais. 

Nesta etapa serão delineadas todas as instalações necessárias ao uso da 
edificação, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condições 
da legislação, obedecidas as diretrizes de economia de energia e de 
redução de eventual impacto ambiental. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• plantas esquemáticas dos diferentes níveis da edificação e das áreas 
externas, em escalas adequadas, indicando sistema de distribuição a ser 
adotado;  

• relatório justificativo, que contenha o levantamento das cargas, cálculo de 
iluminação, verificação das quantidades e potências dos motores e as 
características de outras cargas a serem alimentadas com sua localização. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais instalações, observando a não interferência 
entre os elementos dos diversos sistemas da edificação. 

4.2. Projeto Básico 

Consiste na definição e representação do sistema elétrico aprovado no 
Estudo Preliminar, incluindo a entrada de energia elétrica, localização 
precisa dos componentes, características técnicas dos equipamentos do 
sistema, demanda de energia, bem como as indicações necessárias à 
execução das instalações. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta geral de implantação de edificação, em escala adequada, 
indicando elementos externos ou de entrada de energia, como:  

- localização do ponto de entrega de energia elétrica, do posto de medição 
e, se necessária, a subestação com suas características principais;  

- localização da cabine e medidores;  

- outros elementos.  

• plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:50 
indicando: - localização dos pontos de consumo com respectiva carga, 
seus comandos e indicações dos circuitos pelos quais são alimentados;  

- localização dos quadros de distribuição;  

- traçado dos condutores e caixas;  

- traçado e dimensionamento dos circuitos de distribuição, dos circuitos 
terminais e dispositivos de manobra e proteção;  

- tipos de aparelhos de iluminação e outros equipamentos, com todas suas 
características como carga, capacidade e outras;  

- localização e tipos de para-raios;  

- localização dos aterramentos;  

- diagrama unifilar da instalação;  

- esquema e prumadas;  

- legenda das convenções usadas.  

• especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  

• orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de 
materiais e fornecimentos;  

• relatório técnico. 

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais instalações, contemplando os conceitos de 
economia e racionalização no uso da energia elétrica, bem como as 
facilidades de acesso para inspeção e manutenção do sistema elétrico. 

4.3. Projeto Executivo 

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o 
detalhamento das soluções de instalação, conexão e fixação de todos os 
componentes do sistema elétrico a ser implantado, incluindo os embutidos 
e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta de situação geral, conforme projeto básico;  
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• planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especificada 
pela concessionária local;  

• planta, corte, elevação da subestação, compreendendo a parte civil e a 
parte elétrica, na escala de 1:50;  

• planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50 e das 
áreas externas em escala adequada, indicando: 

- localização dos pontos de consumo de energia elétrica com respectiva 
carga, seus comandos e identificação dos circuitos;  

- detalhes dos quadros de distribuição e dos quadros gerais de entrada 
com as respectivas cargas;  

- trajeto dos condutores, localização de caixas e suas dimensões;  

- código de identificação de enfiação e tubulação que não permita dúvidas 
na fase de execução, adotando critérios uniformes e sequência lógica;  

- desenho indicativo da divisão dos circuitos;  

- definição de utilização dos aparelhos e respectivas cargas;  

- previsão da carga dos circuitos e alimentação de instalações especiais;  

- detalhes completos do projeto de aterramento e para-raios;  

- detalhes típicos específicos de todas as instalações de ligações de 
motores, luminárias, quadros e equipamentos elétricos e outros.  

- legenda das convenções usadas;  

- diagrama unifilar geral de toda a instalação e de cada quadro;  

- esquema e prumadas.  

• lista de equipamentos e materiais elétricos da instalação e respectivas 
quantidades;  

• lista de cabos e circuitos, quando solicitada pelo Contratante;  

• detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de 
todas as peças a serem embutidos ou fixadas nas estruturas de concreto 
ou metálicas, para passagem e suporte da instalação;  

• relatório técnico.  

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados 
entre si. 

APÊNDICE XIII – PROJETO DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS 

SUMÁRIO  

0. Ressalvas 

1. Objetivo  

2. Terminologia  

3. Condições Gerais  

4. Etapas de Projeto  

0. RESSALVAS 

Em caso de divergências entre o conteúdo desta Prática e as Normas 
Técnicas Aplicáveis, devem prevalecer as indicações contidas nas normas 
da ABNT, versão atualizada, constando no memorial do projeto a 
justificativa de forma expressa. 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Instalações de Telecomunicações, Circuito Fechado de TV, Redes 
Lógicas, Alarme e afins. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Projeto de Sistema de Comunicação: Conjunto de elementos gráficos, 
como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar 
a instalação de centrais privadas de comutação, redes de tubulação e 
cabos de sistemas de telefonia nas edificações. 

2.2. Bloco Terminal: Bloco de material isolante destinado a permitir a 
conexão de cabos e fios telefônicos. 

2.3. Cabo de Entrada: Cabo que interliga a rede externa da concessionária 
de telefonia ao distribuidor ou caixa de distribuição geral do edifício. 

2.4. Cabo Interno (CI): Cabo que interliga a rede interna da edificação ao 
distribuidor geral ou caixas de distribuição. 

2.5. Caixa de Distribuição: Caixa pertencente à tubulação primária, 
destinada a dar passagem aos cabos e fios telefônicos e abrigar os blocos 
terminais. 

2.6. Caixa de Distribuição Geral ou Distribuidor Geral do Edifício: Caixa na 
qual são terminados e interligados os cabos da rede externa da 
concessionária e os cabos internos do edifício. 

2.7. Caixa de Entrada do Edifício: Caixa subterrânea, situada junto ao 
alinhamento da edificação, destinada a permitir a entrada do cabo 
subterrâneo da rede externa. 

2.8. Caixa de Passagem: Caixa destinada a limitar o comprimento da 
tubulação, eliminar curvas e facilitar o puxamento de cabos e fios 
telefônicos. 

2.9. Caixa de Saída: Caixa destinada a dar passagem ou permitir a saída 
de fios de distribuição, aos quais são conectados os aparelhos telefônicos. 

2.10. Carga de uma Caixa de Distribuição: Somatória de pontos telefônicos 
atendidos a partir de uma caixa de distribuição. 

2.11. Cubículo: Tipo especial de caixa de grande porte, que pode servir 
como caixa de distribuição geral, caixa de distribuição ou caixa de 
passagem. 

2.12. Prumada: Tubulação vertical que constitui a espinha dorsal ou linha 
principal da tubulação da edificação e que normalmente corresponde à 
tubulação primária. 
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2.13. Poço de Elevação: Tipo especial de prumada da edificação, de seção 
retangular, que possibilita a instalação de mais de um cabo. 

2.14. Tubulação de Entrada: Parte da tubulação que permite a entrada do 
cabo da rede externa da concessionária e que termina na caixa de 
distribuição geral. 

2.15. Tubulação Primária: Parte da tubulação que abrange a caixa de 
distribuição geral, as caixas de distribuição e as tubulações que as 
interligam. 

2.16. Tubulação Secundária: Parte da tubulação que abrange as caixas de 
saída e as tubulações que as interligam às caixas de distribuição. 

2.17. Projeto de Sistema de Circuito Fechado de TV: Conjunto de 
elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa 
definir e disciplinar a instalação de receptores, central de monitores e rede 
de distribuição de imagens, de modo a cobrir adequadamente as áreas de 
visualização. 

2.18. Receptor: Equipamento constituído pelo conjunto câmera-objetiva 
responsável pela captação e geração da imagem. 

2.19. Central de Monitores: Conjunto de monitores que recebem e 
reproduzem as imagens geradas pelos receptores, permitindo a supervisão 
das áreas da edificação. 

2.20. Rede de Distribuição: Conjunto de linhas de transmissão, comando, 
amplificadores de linha e rede de dutos que conecta os receptores à 
central de monitores. 

2.21. Sensores: Dispositivos acoplados ao sistema de circuito fechado de 
TV, que sinalizam a violação de regiões de segurança, bem como 
interrompem uma sequência de imagens dos monitores no ponto violado, 
para melhor identificação e possível gravação em vídeo (gravador de 
evento). 

2.22. Projeto de Sistema de Supervisão, Comando e Controle (SSCC): 
Conjunto de elementos gráficos, como memoriais, desenhos e 
especificações, que visa definir e disciplinar a instalação de unidades de 
controle, central de supervisão e demais componentes do sistema. 

2.23. Sistema de Supervisão, Comando e Controle (SSCC): Conjunto de 
“hardware”, “software”, periféricos e cabos de interligação, que possibilitam 
a supervisão, comando e controle de instalações da edificação. 

2.24. Central de Supervisão: Equipamento central que efetua o 
gerenciamento de toda a instalação, possibilitando, através de 
equipamentos de interface homem-máquina, a intervenção no sistema de 
automação, modificando programas e emitindo comandos. 

2.25. Unidade de Controle Remota: Unidade de microprocessamento, 
responsável pelo processamento local, executando funções de controle 
nos pontos da instalação sob sua responsabilidade, com a mais completa 
autonomia. 

2.26. Linha de Comunicação: Rede de comunicação através da qual todas 
as unidades de controle remotas a ela ligadas podem transmitir e receber 
informações, segundo regras precisas, em alta velocidade, constituída por 
cabos coaxiais, par telefônico ou fibras óticas, segundo a necessidade da 
instalação. 

2.27. Tolerância a Falhas: Garantia oferecida pelos controladores remotos 
com capacidade de processamento próprio, de modo a manter os setores 
essenciais da instalação sob controle mesmo em caso de falha na Central 
de Supervisão, rede ou outros Controladores. 

2.28. Sistema de Controle Dedicado: Sistema de Supervisão, Comando e 
Controle limitado ao desenvolvimento de suas aplicações e na 
possibilidade de comunicação com outros sistemas ou componentes. 

2.29. Sistema de Controle Aberto: Sistema de Supervisão, Comando e 
Controle com características de se comunicar e interagir com outros 
sistemas ou componentes. 

2.30. Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado: Conjunto de 
elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa 
definir e disciplinar a instalação de Sistema de Cabeamento Estruturado, 
de modo a possibilitar a transmissão de sinais de dados, voz e imagem nos 
ambientes da edificação. 

2.31. Cabeamento Primário: Conjunto dos cabos, conexões intermediárias 
e principais, terminações e cordões de conexão interligando os “Hub’s” do 
Sistema de Cabeamento ao(s) servidor(es). 

2.32. Conversor Ótico Dispositivo para acoplamento aos cabos de fibra 
ótica e conversão de sinais óticos em digitais. 

2.33. Par Trançado: Cabo de cobre em par trançado, com ou sem 
blindagem, capaz de atender às exigências de altas taxas de transmissão 
digital de dados. 

2.34. ”Hub”: Centro de uma rede de cabeamento com topologia estrela ou 
linha seqüencial. 

2.35. “Patch Panel” (Painel de Distribuição): Régua de terminação e 
distribuição dos cabos, desempenhando a função de painel de manobras. 

2.36. “Cabel Cord” (Cabo de Conexão): Cabo flexível de comprimento 
variável, provido em ambas extremidades de “plug’s”, utilizado para 
interconexão de circuitos em painéis ou réguas de manobra. 

2.37. Caixas de Saída: Caixa provida de tomadas RJ 45, utilizada para 
conexão de cabos para saída de dados. 

2.38. “RJ 45”: Conector de instalação universal e terminação por engate 
rápido, utilizado para cabos de par trançado. 

2.39. Cabeamento Estruturado: Instalação de cabos constituindo uma rede 
caracterizada pela capacidade de transmissão de dados em alto volume, 
interligando dispositivos de comunicação em uma edificação ou conjunto 
de edificações. 

2.40. Categorias de Cabos UTP ou FTP: Especificação de cabos, capaz de 
suportar redes locais de alta velocidade. Obedecer a relação “estado da 
arte” e a necessidade da edificação. 

2.41. Equipamento Usuário: Equipamento terminal conectado à rede de 
Cabeamento Estruturado, como o microcomputador. 

2.42. Servidor: Computador central da rede de Cabeamento Estruturado, 
destinado ao gerenciamento de dados e compartilhamento de recursos, 
“hardwares” e “softwares”, pelos terminais e outros computadores 
interligados. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Obter os projetos de arquitetura, estrutura e instalações a fim de 
integrar e harmonizar os projetos de cada um dos diversos sistemas, com 
os demais. 
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3.2. Obter as recomendações, critérios técnicos e padronizações a serem 
observados e considerar que serão utilizados no projeto somente materiais 
aprovados e reconhecidos pela respectiva concessionária. 

3.3. Obter informações quanto às características das redes das 
concessionárias locais, com relação ao tipo de instalação, aérea ou 
subterrânea, lado da rua em que passam os cabos, previsões de alteração, 
e se for o caso, previsão para implantação. 

3.4. Conhecer as atividades previstas para cada ambiente da edificação, o 
tipo e número de usuários e determinar as necessidades em número de 
pontos e capacidade de tráfego de dados. 

3.5. No caso dos sistemas de cabeamento estruturado: 

3.5.1. Conceber o sistema de modo a obter uma rede de transmissão e 
processamento de informações que permita flexibilidade na definição de 
“layouts” dos equipamentos, velocidade de processamento e confiabilidade 
da instalação. 

3.5.2. Definir o caminhamento principal dos cabos, prevendo espaços e 
infra-estruturas independentes, verificando e evitando os riscos de 
interferências eletromagnéticas. 

3.6. Considerar que as redes internas de tubulação e cabos deverão ser 
separadas e independentes da rede das concessionárias que, entretanto, 
deverão aprovar o projeto das instalações sempre que cabível. 

3.7. Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:  

• dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro de padrões 
disponíveis no mercado nacional;  

• disposição dos componentes do sistema de modo a adequar a instalação 
ao desempenho dos equipamentos. 

3.8. Determinar as áreas a serem vigiadas, o grau de detalhamento 
desejável para cada área, os pontos ou áreas específicas de vigilância 
constante e o grau de segurança de cada área. 

3.9. Conhecer e determinar os seguintes condicionantes de projeto, para 
cada área: 

• nível, variação e tipos de iluminação;  

• relação de contraste;  

• condições ambientais;  

• nível médio de reflexão;  

• fontes de ofuscamento;  

• possibilidades de instalação e fixação das câmeras;  

• facilidades de infra-estrutura. 

3.10. Considerar que fontes luminosas ou reflexas, de acordo com sua 
intensidade, poderão inviabilizar o projeto e danificar o equipamento de 
vigilância. 

4. ETAPAS DE PROJETO 

4.1. Estudo Preliminar  

Consiste na concepção do sistema, a partir do conhecimento das 
características arquitetônicas e de uso da edificação, e pré-
dimensionamento dos componentes principais. 

A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução, 
adotando-se a mais vantajosa para a edificação, considerando parâmetros 
técnicos, econômicos e ambientais. 

Nesta etapa serão delineadas todas as instalações necessárias ao uso da 
edificação, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condições 
da legislação. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta geral de cada nível da edificação, em escala adequada, com 
indicação do número determinado de pontos de utilização, tipo de 
distribuição da rede secundária, locação das caixas de distribuição, 
prumadas, tipo e local da entrada;  

• relatório justificativo. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais instalações, observando a não interferência 
entre os elementos dos diversos sistemas da edificação. 

Em função da rápida evolução tecnológica dos sistemas de comunicações 
e controle, os sistemas sempre devem ser devidamente justificados em 
termos de viabilidade técnica e econômica, em função da vida útil 
esperada para o sistema. 

4.2. Projeto Básico: 

Consiste na definição e representação do sistema aprovado no Estudo 
Preliminar, incluindo a caixa de distribuição geral, localização precisa dos 
componentes e características técnicas dos equipamentos, bem como as 
indicações necessárias à execução das instalações. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta de cada nível de edificação, de preferência na escala 1:50, 
contendo a indicação da tubulação secundária, locação das caixas de 
saída, de distribuição de área e geral, entrada de cabos e características 
do recinto onde forem instaladas as centrais de cada sistema;  

• “layout” preliminar das centrais;  

• especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos;  

• orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de 
materiais e fornecimentos;  

• relatório técnico. 

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais instalações, considerando as facilidades de 
acesso para inspeção e manutenção dos sistemas. 

4.3. Projeto Executivo 
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Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o 
detalhamento das soluções de instalação, conexão e fixação de todos os 
componentes do sistema a ser implantado, incluindo os embutidos e 
rasgos a serem previstos na estrutura da edificação. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

4.3.1. Projeto de Tubulações 

• planta de cada nível da edificação, de preferência na escala 1:50, com a 
locação definitiva das caixas, prumadas e toda a rede de tubulação 
secundária e de entrada;  

• corte das prumadas e tubulações de entrada;  

• detalhes gerais da caixa subterrânea de entrada ou entrada aérea, poços 
de elevação e cubículos de distribuição;  

• relatório técnico. 

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados 
entre si. 

4.3.2. Projeto de Redes de Cabos e Fios 

A critério do Contratante, o projeto das redes de cabos e fios poderá ser 
desenvolvido conjuntamente com o projeto da tubulação, porém somente 
deverá ser apresentado após a aprovação do projeto da tubulação. 

• planta geral de cada nível da edificação, de preferência na escala 1:50, 
com a localização da rede secundária, caixas de saída, trajetória, 
quantidade, distribuição e comprimento dos fios, por bitola/capacidade;  

• corte vertical contendo a rede primária e mostrando, de forma 
esquemática, os pavimentos e a tubulação da edificação, com todas as 
suas dimensões, incluindo o esquema do sistema; 

O esquema do sistema deverá apresentar a configuração da rede, a 
posição das emendas, as capacidades, os diâmetro dos condutores e 
distribuição dos cabos da rede interna, os comprimentos desses cabos, a 
quantidade, localização e distribuição dos blocos terminais internos. 

• corte esquemático detalhado do distribuidor geral da edificação; 

• nas edificações com pavimento-tipo deverá ser elaborada uma planta-
tipo;  

• relatório técnico. 

4.3.3. Os desenhos referentes às redes telefônicas internas e que serão 
submetidos à aprovação da concessionária local deverão conter 
exclusivamente este sistema. 

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados 
entre si. 

APÊNDICE XIV – PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO 

SUMÁRIO  

0. Ressalvas 

1. Objetivo  

2. Terminologia  

3. Condições Gerais  

4. Etapas de Projeto 

5. Normas e Práticas Complementares 

0. RESSALVAS 

Em caso de divergências entre o conteúdo desta Prática e as Normas 
Técnicas Aplicáveis, devem prevalecer as indicações contidas nas normas 
da ABNT, versão atualizada, constando no memorial do projeto a 
justificativa de forma expressa. 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Instalações de Climatização. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as definições da ABNT 
NBR 16401 e também as seguintes: 

2.1. Projeto de Instalação de Sistema de Climatização: Conjunto de 
elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa 
definir e disciplinar a instalação de sistemas de captação, tratamento e 
distribuição de ar condicionado em ambientes fechados da edificação. 

2.2. Sistema de Ar Condicionado: Sistema que produz ar com condições 
de temperatura, umidade, movimentação e pureza simultaneamente 
mantidas sob controle. 

2.3. Condicionamento de Ar: processo que objetiva controlar 
simultaneamente a temperatura, a umidade, a movimentação, a renovação 
e a qualidade do ar de um ambiente. Em certas aplicações controla 
também o nível de pressão interna do ambiente em relação aos ambientes 
vizinhos. 

2.4. Economia ou Uso Racional de Energia em Sistemas de Climatização: 
Conjunto de medidas tomadas no projeto, visando reduzir o consumo de 
energia pela utilização de equipamentos mais eficientes, racionalizar o seu 
uso, recuperar calor rejeitado nos condensadores, recuperar frio do ar 
exaurido em sistemas de ar condicionado onde se utilizar renovação total 
de ar circulante ou utilização de ciclo economizador. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais: 

3.1. Obter as plantas de situação do terreno, os projetos de arquitetura, 
estrutura e demais instalações, de maneira a poder integrar e harmonizar o 
projeto de climatização com os demais sistemas. 

3.2. Conhecer as atividades previstas para cada ambiente, o tipo e número 
de usuários, o “layout” dos equipamentos e demais componentes do 
recinto, para adotar uma boa distribuição e movimentação do ar. 

3.3. Conhecer as características do ar exterior a ser introduzido no 
sistema. 
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3.4. Obedecer aos procedimentos especificados na ABNT NBR 16401-1, e 
especialmente: 

3.4.1. análise conjunta entre os projetistas sobre os impactos das soluções 
envolvendo o consumo de energia da edificação e os aspectos ambientais; 

3.4.2. coleta de informações sobre as condições locais que possam ter 
influência na concepção das instalações, tais como o atendimento pelos 
serviços públicos de água, esgoto, gás combustível e energia elétrica, 
topografia, incidência solar, edificações na vizinhança, condições do meio 
externo, tipo de ocupação, etapas de implantação do empreendimento, 
exigências específicas das autoridades legais etc; 

3.4.3. coleta de dados preliminares de requisitos de tratamento de ar, 
parâmetros para os cálculos de carga térmica e especificações dos 
detalhes arquitetônicos da edificação tais como: condições específicas de 
temperatura, umidade relativa, pressão interna, renovação de ar e classe 
de filtragem requerida, leiaute e dissipação térmica de equipamentos, 
altura de entre forros, tipos de vidro e materiais e revestimentos de 
coberturas e paredes, dispositivos de sombreamento etc; 

3.4.4. análise comparativa de sistemas viáveis de serem aplicados, a partir 
de um levantamento preliminar de carga térmica; 

3.4.5. seleção preliminar de equipamentos, com dados referenciais de 
dimensões, capacidade, consumo energético, consumo de água e peso; 

3.5. Verificar a possibilidade de redução da carga térmica de resfriamento 
por isolamento térmico nas coberturas e proteção solar das fachadas, quer 
por soluções arquitetônicas, como vidros especiais, beirais e “brise-soleil”, 
quer por elementos de ambientação, como cortinas e persianas ou 
vegetação. 

3.6. Determinar a carga térmica de aquecimento, quando for o caso, 
considerando as cargas internas favoráveis, a fim de minimizar o custo da 
instalação. 

3.7. Verificar a disponibilidade de vapor e a conveniência da utilização nos 
sistemas de aquecimento, reaquecimento e umidificação, quando for o 
caso. 

3.8. Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

3.8.1. evitar superdimensionar o sistema. Os cálculos das cargas térmicas 
devem ser os mais exatos possíveis, evitando aplicar "fatores de 
segurança" arbitrários para compensar eventuais incertezas no cálculo. 

3.8.2. evitar atender locais com exigências especiais, termoigrométricas e 
ou de pureza de ar (centros de processamento de dados, laboratórios) pela 
mesma unidade de tratamento de ar que serve a locais adjacentes que 
exijam apenas condições de conforto. 

3.8.3. dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro dos padrões 
disponíveis no mercado nacional e internacional;  

3.8.4. disposição dos componentes do sistema de modo a:  

- minimizar o tempo de resposta dos controles das condições ambientais,  

- minimizar a ocupação de espaço,  

- minimizar os ruídos nos ambientes; 

3.8.5. adequar a instalação ao desempenho dos equipamentos. 

3.8.6. adotar sistemas de isolação térmica nas tubulações de suprimento e 
retorno de água gelada/quente, respeitando a condição mais desfavorável. 

4. ETAPAS DE PROJETO 

4.1. Estudo Preliminar 

Consiste na concepção do Sistema, a partir das características 
arquitetônicas e de uso da adequação, consolidando definições 
preliminares quanto a localização e características técnicas dos 
equipamentos, pontos de consumo de utilidades e pré dimensionamento 
das redes de dutos. 

A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas da solução, 
adotando-se a mais vantajosa para a edificação, considerando parâmetros 
técnicos de economia e conservação de energia. 

Nesta etapa serão delineados todos os sistemas necessários ao uso da 
edificação, em atendimento ao Carderno de Encargos, normas e condições 
de legislação, obedecidas as diretrizes de economia de energia e de 
redução de eventual impacto ambiental. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta geral de cada nível da edificação, em escala adequada, contendo 
o caminhamento dos dutos de ar, a indicação das bocas de entrada e 
saída de ar; pontos de alimentação de força, água e vapor, quando 
existentes, com os respectivos consumos e pontos de dreno; localização 
dos componentes do sistema, como casa de máquinas e equipamentos, 
condicionadores e torre de resfriamento, com os respectivos pesos e 
outros elementos;  

• representação isométrica esquemática da rede hidráulica e equipamentos 
interligados;  

• relatório justificativo. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais sistemas, observando a não interferência 
entre elementos dos diversos projetos e a necessidade de acesso para 
inspeção e manutenção das instalações. 

4.2. Projeto Básico 

Consiste na definição, dimensionamento e representação de todos os seus 
componentes. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos na Lei de Licitações e 
Contratos, e no item 4.4 da NBR 16401-1, com especial atenção para o 
fornecimento do orçamento detalhado de execução das instalações, 
fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos perfeitamente 
especificados, e as indicações necessárias à fixação dos prazos de 
execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta de cada nível da edificação e cortes, preferencialmente em escala 
1:50, contendo indicação dos dutos de insuflamento e retorno de ar, 
canalizações de água gelada e condensação, quanto a materiais, 
comprimentos e dimensões, com elevações; bocas de insuflamento e 
retorno; localização precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e 
saídas de ar, pontos de consumo; interligações elétricas, comando e 
sinalização e outros elementos;  

• desenhos do sistema de instalação de ar condicionado em representação 
isométrica, com a indicação de dimensões, diâmetros e comprimentos dos 
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dutos e canalizações, vazões, pressões nos pontos principais ou críticos, 
cotas, conexões, registros, válvulas e outros elementos.  

• detalhes das salas para condicionadores e outros elementos;  

• detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para 
passagem e suporte da instalação;  

• orçamento detalhado das instalações baseado em quantitativos de 
materiais e fornecimento;  

• relatório técnico. 

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais Instalações observando a não interferência 
entre elementos dos diversos projetos e a necessidade de acesso para 
inspeção e manutenção das instalações. 

4.3. Projeto Executivo 

Consiste na complementação do Projeto Básico apresentando todos os 
detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do 
sistema, inclusive elementos de suporte, fixação, apoio de dutos e 
tubulações, isolamento e outros. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• plantas de cada nível da edificação, conforme o projeto básico, com 
ampliações (quando necessárias), cortes e detalhes, indicação de tipos, 
modelos e fabricantes de todos os dispositivos, suportes e acessórios;  

• detalhes da instalação de todos os equipamentos, com indicação dos 
modelos, capacidade e fabricantes; 

• lista detalhada de materiais e equipamentos;  

• relatório técnico. 

Os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados 
em conjunto, para que fiquem perfeitamente harmonizados entre si. 

5. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

Deverão ser consultadas junto à ABNT, e obedecidas, as versões 
atualizadas das normas a seguir: 

NBR 6675 – “Instalação de condicionadores de ar de uso doméstico (tipo 
monobloco ou modular)”; 

NBR 10080 – “Instalações de ar-condicionado para salas de computadores 
– Procedimento” ; 

NBR 13971 – “Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e 
ventilação – Manutenção programada”; 

NBR 14679 – “Sistemas de condicionamento de ar e ventilação – 
Execução de serviços de higienização”; 

NBR 15627-1 – “Condensadores a ar remotos para refrigeração – 
Especificação, requisitos de desempenho e identificação”; 

NBR 15848 – “Sistemas de Ar-condicionado e ventilação – Procedimentos 
e requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e 
manutenção das instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI)”; 

NBR 16401-1 – “Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e 
unitários – Projetos das instalações”; 

NBR 16401-2 – “Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e 
unitários – Parâmetros de conforto térmico”; 

NBR 16401-3 – “Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e 
unitários – Qualidade do ar interior”. 

APÊNDICE XV – PROJETO DE ELEVADORES 

SUMÁRIO  

0. Ressalvas 

1. Objetivo  

2. Terminologia  

3. Condições Gerais  

4. Condições Específicas  

5. Etapas de Projeto  

6. Normas e Práticas Complementares 

0. RESSALVAS 

Em caso de divergências entre o conteúdo desta Prática e as Normas 
Técnicas Aplicáveis, devem prevalecer as indicações contidas nas normas 
da ABNT, versão atualizada, constando no memorial do projeto a 
justificativa de forma expressa. 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração dos projetos de 
Sistemas de Elevadores. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta prática, são adotadas as definições 
constantes das NBR NM 207 e NM 313, e também as apresentadas a 
seguir: 

2.1. Projeto de Sistemas de Elevadores: Conjunto de elementos gráficos, 
como memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar 
a instalação de sistemas eletromecânicos de elevadores para o transporte 
de pessoas, materiais e cargas em geral na edificação. 

2.2. Cálculo de Tráfego: Cálculo que determina os elevadores necessários 
para transportar a população de uma edificação. Toma-se por base um 
período de tempo e um determinado intervalo entre as viagens. 

2.3. População da Edificação: Número de usuários da edificação, 
compreendendo as pessoas que nela trabalham ou são atendidas. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais: 
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3.1. Conhecer e avaliar os fatores a seguir relacionados, a fim de definir a 
necessidade, a quantidade e as características dos elevadores a serem 
instalados na edificação:  

• finalidade da edificação;  

• tipo de carga e necessidade de transporte;  

• intensidade de tráfego ou fluxo de carga;  

• leiaute geral da edificação;  

• segurança de transporte;  

• outros. 

3.2. Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, a fim 
de verificar os espaços previstos, adequando-os, se necessário, de modo a 
harmonizar o projeto do sistema de elevadores com os demais sistemas. 

3.3. Interagir com os projetos de arquitetura e demais projetos, fornecendo 
condições de localização e dimensionamento dos elevadores ou grupo de 
elevadores, em função dos seguintes critérios:  

• disposição arquitetônica; 

• quantidade de elevadores para cada tipo de transporte (passageiros e 
carga); 

• velocidade de operação; 

• atendimento seletivo de transporte; 

• espaço necessário para a caixa; 

• localização do espaço para a casa de máquinas; 

• espaço necessário para o poço; 

• tipo de portas e comandos; 

• lotação e dimensões da cabina; 

• verificação dos espaços livres no “hall” dos elevadores; 

• necessidade de energia elétrica; 

• outros. 

3.4. Conhecer as características da rede local de energia elétrica. 

3.5. Conhecer os períodos de funcionamento do sistema e verificar a 
necessidade de ligação a eventual gerador de emergência, no caso de 
falha no suprimento de energia elétrica. 

3.6. Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto: 

• dimensionamento do sistema dentro dos padrões disponíveis no mercado 
nacional; 

• disposição dos componentes do sistema, de modo a: 

- minimizar a ocupação de espaço;  

- minimizar os ruídos nos ambientes; 

- adequar a instalação ao desempenho dos equipamentos. 

3.7. Adequar as instalações no sentido de eliminar as barreiras físicas para 
deficientes. 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições específicas: 

4.1. Casa de máquinas 

4.1.1. Determinar as dimensões da Casa de Máquinas de modo a garantir 
as características de desempenho, bem como permitir livre acesso para 
inspeção, manutenção e remoção dos equipamentos, levando em conta os 
espaços estabelecidos pelo fabricante. 

4.1.2. Prever acesso por escada, com dimensões adequadas para a 
passagem de qualquer equipamento. 

4.1.3. Prever acesso sem interferência com ambientes habitados ou 
qualquer outra dependência da edificação, 

4.1.4. Prever ventilação cruzada, natural ou mecânica, de modo a impedir 
a formação de gases nocivos, poeira ou umidade. 

4.1.5. Localizar os pontos de alimentação de força requeridos pelos 
equipamentos e iluminação, e dimensioná-los pelo maior consumo 
operacional. 

4.1.6. Prever a instalação de dispositivos de prevenção e combate a 
incêndio. 

4.1.7. Para os materiais a serem utilizados, prever: 

• material incombustível para utilização nos pisos e paredes;  

• material anti-derrapante para os pisos;  

• material incombustível e isolante térmico para a cobertura. 

4.2. Caixa e Poço do Elevador 

4.2.1. Determinar as dimensões da Caixa e Poço do Elevador, de modo a 
garantir a instalação do equipamento, considerando ainda: 

• acesso ao fundo do poço, se for requerido por sua profundidade;  

• portas de emergência, sempre que exigidas pela extensão do percurso 
entre as paradas;  

• abertura exclusiva, com dimensões adequadas, para a saída de gases e 
fumaças, e para ventilação na ocorrência de incêndio. 

4.2.2. Cuidar para que o dimensionamento estrutural garanta o 
alinhamento das guias do elevador e das portas dos pavimentos, bem 
como os seus mecanismos de operação e travamento. 

4.3. Elevadores de Passageiros 
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4.3.1. Adotar os critérios e parâmetros estabelecidos pelas normas 
técnicas aplicáveis. 

4.3.2. O projeto de elevadores deve respeitar também as disposições das 
normas técnicas oficiais referentes à iluminação, soleiras e batentes, 
placas de aviso, e demais itens inerentes. 

4.4. Elevadores de Carga 

Dimensionar e propor o Sistema de Elevadores considerando que: 

4.4.1. Os acessos de carga deverão ser separados dos de passageiros. 

4.4.2. Somente será permitido o transporte de seu operador e do 
acompanhante da carga. 

4.4.3. Deverão ser verificadas as classes de carregamento e aplicadas as 
normas correspondentes a cada classe, no que se referem a materiais, 
iluminação, soleiras e placas indicativas. 

4.4.4. Quando for destinado a uso misto, deverão ser obedecidas as 
normas de segurança de elevadores de passageiros. 

4.5. Elevadores Monta-Carga Dimensionar e propor o Sistema de 
Elevadores considerando que: 

4.5.1. Sejam atendidas as mesmas condições estabelecidas para os 
elevadores de carga. 

4.5.2. O uso será exclusivo para carga, com acionamento externo. 

5. ETAPAS DE PROJETO 

5.1. Estudo Preliminar 

Consiste na concepção do Sistema de Elevadores, a partir do 
conhecimento das características arquitetônicas e de uso da edificação, 
consolidando definições preliminares quanto à localização e características 
técnicas dos principais componentes, demanda de energia elétrica e seu 
pré-dimensionamento. 

Nesta etapa serão delineadas todas as instalações necessárias ao uso da 
edificação, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condições 
da legislação, obedecidas as diretrizes de economia de energia. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• desenhos esquemáticos de planta e corte da edificação, com a indicação 
dos elevadores, suas dimensões básicas, e características principais; 

• catálogos de fabricantes; 

• relatório justificativo. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais Instalações, observando a não interferência 
entre os elementos dos diversos sistemas da edificação. 

5.2. Projeto Básico 

Consiste na definição, dimensionamento e representação do Sistema de 
Elevadores aprovado no Estudo Preliminar, incluindo a casa de máquinas, 
a localização precisa dos componentes, características técnicas dos 

equipamentos do sistema, demanda de energia elétrica, bem como as 
indicações necessárias à execução das instalações. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos na lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado de execução do sistema, fundamentado em quantitativos de 
serviço e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão estar representados os seguintes produtos gráficos: 

• desenhos dos elevadores, em escala adequada, com a indicação das 
dimensões principais, espaços mínimos para a instalação dos 
equipamentos (caixa, cabina, contrapeso, casa de máquinas, poço e 
outros), e outras características determinantes da instalação; 

• desenho da casa de máquinas e poço, em escala adequada; 

• cortes elucidativos, em escala mínima de 1:50; 

• esquemas de ligação elétrica; 

• desenhos específicos em forma de apresentação livre, quando for o caso, 
para melhor compreensão do sistema; 

• quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e 
equipamentos; 

• orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de 
materiais e fornecimento; 

• relatório técnico. 

Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos dos demais 
sistemas, contemplando as facilidades de acesso para inspeção e 
manutenção do sistema. 

Nesta etapa será elaborado, também, o relatório específico para aprovação 
e licenciamento nos órgãos competentes. 

5.3. Projeto Executivo 

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o 
detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de 
todos os componentes do Sistema de Elevadores, incluindo os embutidos, 
furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• desenhos de detalhes de montagem, fixação, suporte e apoio dos 
equipamentos, bem como a indicação dos fabricantes;  

• cortes elucidativos, com as mesmas características;  

• lista detalhada de materiais e equipamentos;  

• manuais de operação e manutenção do sistema;  

• relatório técnico. 

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, para que fiquem perfeitamente harmonizados 
entre si. 
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APÊNDICE XVI – PROJETO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS 

SUMÁRIO 

0. Ressalvas 

1. Normas e Práticas Complementares 

XVI-I Detecção e Alarme 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto 

XVI-II Prevenção e Combate 

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

4. Condições Específicas 

5. Etapas de Projeto  

1. RESSALVAS 

Em caso de divergências entre o conteúdo desta Prática e as Normas 
Técnicas aplicáveis, devem prevalecer as indicações contidas nas normas 
da ABNT, versão atualizada, constando no memorial do projeto a 
justificativa de forma expressa. 

2. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

Deverão ser consultadas, e obedecidas, as versões atualizadas das 
normas a seguir: 

NBR 5.410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

NBR 5.419 – Proteção Contra Descargas Elétricas Atmosféricas; 

NBR 9.077 – Saídas de Emergência em Edifícios; 

NBR 10.897 – Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático; 

NBR 10.898 - Sistema de Iluminação de Emergência; 

NBR 11.742 - Porta Corta-fogo para Saída de Emergência; 

NBR 12.615 - Sistema de Combate a Incêndio por Espuma; 

NBR 12.962 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; 

NBR 12.693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; 

NBR 13.434: Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; 

NBR 13.523 - Central de gás liquefeito de petróleo - GLP; 

NBR 13.534 - Instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 
específicos para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde; 

NBR 13.714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a 
incêndio; 

NBR 14.039 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV 

NBR 14.276 - Brigada de incêndio - Requisitos; 

NBR 14.100 – Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto; 

NBR 15.526 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 
instalações residenciais — Projeto e execução; 

NBR 17.240 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, 
instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e 
alarme de incêndio – Requisitos; 

NBR ISO 7.240; 

Norma Regulamentadora NR-23, do Ministério do Trabalho; 

Código de Segurança e Proteção Contra Incêndio; 

Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros; 

Caso ocorram divergências entre as normas da ABNT e a legislação local, 
justificar de forma expressa o critério adotado. Sempre que possível, 
escolher a opção mais favorável à segurança. 

-------- 

XVI-I Detecção e Alarme 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Instalações de Detecção e Alarme de Incêndio. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as definições a seguir 
apresentadas e a terminologia contida nas Normas NBR 17.240 e NBR 
ISO 7.240: 

2.1. Projeto de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio: Conjunto de 
elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que visa 
definir e disciplinar a instalação de dispositivos de detecção e alarme de 
incêndio. 

2.2. Detecção: Identificação da existência de princípio de incêndio por 
equipamentos providos de sensores de fumaça, chama ou calor. 

2.3. Avisador: Sinal sonoro ou visual que comunica às pessoas a 
existência de incêndio, visando o acionamento dos procedimentos de 
emergência que se fizerem necessários. 
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3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, de 
maneira a poder integrar e harmonizar o projeto do sistema de detecção e 
alarme de incêndio com os demais sistemas, assim como consultar 
legislações locais sobre a necessidade de implantá-lo. 

3.2. Determinar, considerando o tipo e a ocupação da edificação, o tipo de 
sistema a ser adotado. Em qualquer caso deverão ser instalados 
acionadores manuais de alarme e atendidas as prescrições da Instrução 
Técnica 19/2017 do Corpo de Bombeiros. 

3.3. Garantir que a rede de eletrodutos dos sistemas de detecção e alarme 
sejam de uso exclusivo, obedecendo as prescrições da NBR 17.240. 

3.4. Determinar as ações complementares que serão desencadeadas 
automaticamente pelo alarme, como:  

• desligar corrente elétrica;  

• ligar iluminação de emergência;  

• abrir ou fechar portas;  

• acionar gravações orientadoras às pessoas que estão deixando a área;  

• acionar o sistema de comando de elevadores;  

• acionar sistemas locais de combate a incêndio;  

• acionar ou desligar quaisquer equipamentos que se deseje;  

• retransmitir o alarme a postos de bombeiros ou outras autoridades. 

3.5. Adotar, sempre que possível, os seguintes critérios de projeto:  

• dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro de padrões 
disponíveis no mercado nacional;  

• disposição dos componentes do sistema de modo a adequar a instalação 
ao desempenho dos equipamentos. 

4. ETAPAS DE PROJETO 

4.1. Estudo Preliminar 

Consiste na concepção do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, a 
partir do conhecimento das características arquitetônicas e de uso da 
edificação, consolidando definições preliminares quanto à localização, 
características técnicas e pré-dimensionamento dos componentes 
principais, como detectores, repetidores, alarmes manuais e painel central 
do sistema. 

A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução, 
adotando-se a mais vantajosa para a edificação, considerando parâmetros 
técnicos, econômicos e ambientais. 

Nesta etapa serão delineadas todas as instalações necessárias ao uso da 
edificação, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condições 
da legislação, obedecidas as diretrizes de economia de energia e de 
redução de eventual impacto ambiental. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta geral de cada nível da edificação, em escala adequada, contendo 
a demonstração das áreas de risco, tipo e quantidade de detectores por 
área de risco, localização dos alarmes manuais, do painel central e dos 
eventuais repetidores, a abrangência dos ramais e o caminhamento 
preferencial da rede de dutos e fios;  

• relatório justificativo, onde ainda deverão estar demonstradas as 
necessidades de infra-estrutura de alimentação do sistema. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais Instalações, observando a não interferência 
entre os elementos dos diversos sistemas da edificação. 

4.2. Projeto Básico 

Consiste na definição e representação do Sistema de Detecção e Alarme 
de Incêndio aprovado no Estudo Preliminar, localização precisa dos 
componentes, dimensionamento e características técnicas dos 
equipamentos do sistema, bem como as indicações necessárias à 
execução das instalações. 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• plantas de todas as áreas que possuam instalações de detecção e alarme 
de incêndio, preferencialmente em escala 1:50, contendo a caracterização 
precisa dos componentes indicados no estudo preliminar quanto ao 
posicionamento, tipo de equipamento, comprimentos e demais 
características, de modo claro e sem sobrepor informações;  

• cortes gerais para indicar o posicionamento de componentes; 

• ”layout” preliminar do painel central e dos painéis repetidores;  

• quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e 
equipamentos;  

• orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de 
materiais e fornecimentos;  

• relatório técnico. 

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais Instalações, contemplando os conceitos de 
economia e racionalização no uso da energia elétrica, bem como as 
facilidades de acesso para inspeção e manutenção do sistema. 

Deve conter os elementos suficientes para aprovação do projeto perante 
os órgãos competentes. Nos casos em que os projetos de SPDA, 
Sinalizações, Alarmes, forem exigidos, eles deverão integrar a 
documentação do projeto preventivo contra incêndios, com a emissão das 
respectivas ART individualizadas. 

4.3. Projeto Executivo 

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o 
detalhamento das soluções de instalação, conexão e fixação de todos os 
componentes do sistema a ser implantado, de modo a facilitar o trabalho 
das equipes de montagem. 
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Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta de todas as áreas que possuam instalação de detecção e alarme 
de incêndio, onde estejam perfeitamente caracterizados e locados todo tipo 
de detectores, rede de dutos, rede de fios, indicação dos ramais, locação 
dos alarmes manuais, painel central e painéis repetidores;  

• cortes gerais para indicar o posicionamento dos componentes;  

• “layout” do painel central e dos painéis repetidores;  

• detalhes de instalação dos detectores;  

• detalhe de instalação dos painéis;  

• diagrama de interligação entre todos os equipamentos aplicáveis;  

• esquema elétrico da fonte de alimentação;  

• lista detalhada de equipamentos e materiais da instalação e respectivas 
garantias;  

• quadro resumo da instalação;  

• cálculo da bateria para a corrente máxima exigida e com autonomia para 
garantir tempo de abandono; 

• relatório técnico. 

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados 
entre si. 

-------- 

XVI-II Prevenção e Combate 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de 
Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Projeto de Instalação de Prevenção e Combate a Incêndio: Conjunto 
de elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, que 
visa definir e disciplinar a instalação de sistemas de prevenção e combate 
a incêndio nas edificações. 

2.2. Hidrante: Dispositivo de tomada de água destinado a alimentar o 
equipamento hidráulico de combate a incêndio. 

2.3. Mangueira: Condutor flexível destinado a conduzir a água do hidrante. 

2.4. Esguicho: Peça metálica acoplada à mangueira, destinada a dar forma 
ao jato de água. 

2.5. Registro de Manobra: Dispositivo hidráulico destinado à abertura e 
fechamento do fluxo da água no hidrante. 

2.6. Abrigo: Compartimento destinado a guardar e proteger hidrantes, 
mangueiras e pertences. 

2.7. Agente Extintor: Água ou qualquer produto químico utilizado para a 
extinção de fogo. 

2.8. Extintor Portátil ou Manual: Aparelho, carregado com agente extintor, 
destinado ao combate de princípios de incêndios, com peso total de até 25 
kg. 

2.9. Carreta: Extintor sobre rodas, com capacidade de no mínimo 20 kg de 
agente extintor em um único recipiente. 

2.10. Mangotinho: Tipo especial de mangueira semiflexível, reforçada por 
uma ou mais camadas de lona tecida, e revestida interna e externamente 
por borracha, destinada a conduzir água ou outros agentes sob pressão 
elevada. 

2.11. Carretel de Mangotinho: Dispositivo giratório no qual o mangotinho é 
enrolado e dotado de alimentação axial. 

2.12. Bomba de Incêndio: Dispositivo hidráulico destinado a recalcar água 
para o sistema de hidrantes ou mangotinhos. 

2.13. Reserva de Incêndio: Quantidade de água reservada exclusivamente 
para combate a incêndios. 

2.14. Porta Corta-Fogo: Dispositivo móvel que tem por objetivo vedar 
aberturas em paredes e retardar a propagação do fogo, calor e gases de 
um ambiente para outro. 

2.15. Risco: Classificação do estado de perigo em relação à possibilidade 
de incêndio em determinado ambiente. 

2.16. Risco Isolado: Risco de maior perigo de propagação de incêndio em 
um compartimento, separado dos demais da edificação. 

2.17. Classe de Ocupação: Identificação do risco de incêndio em função do 
tipo de uso da edificação de acordo com a classificação do Corpo de 
Bombeiros do Estado. 

2.18. Classe de Proteção: Identificação do nível de proteção que a 
instalação de prevenção e combate a incêndio proporciona à edificação, de 
acordo com o IRB. 

2.19. Densidade: Intensidade de água distribuída com um razoável grau de 
uniformidade sobre uma área de aplicação de chuveiros, operando 
simultaneamente. 

2.20. Estação para Teste: e Dreno Conjunto composto de válvula de 
controle seccional, chave detectora de fluxo, válvula tipo globo, visor e 
união com placa de orifício com o diâmetro igual ao do chuveiro, destinado 
a testar ou drenar um setor. 

2.21. Válvula de Retenção e Alarme: Dispositivo destinado a proteger com 
chuveiros automáticos uma área delimitada da edificação. Mantém a rede 
de jusante pressurizada e possibilita testes, drenagem e alarmes 
periódicos. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Obter os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalações, a fim 
de integrar e harmonizar o projeto de Prevenção e Combate a Incêndio 
com os demais sistemas. 
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3.2. Considerar que os projetos de Instalações de Prevenção e Combate a 
Incêndio deverão ser elaborados de maneira a oferecer proteção à vida 
humana, ao patrimônio público e aos bens produzidos. 

3.3. Conhecer e adotar as disposições da norma do Corpo de Bombeiros 
local e, se necessário, do Regulamento do Instituto de Resseguros do 
Brasil (IRB). O atendimento ao Regulamento do IRB servirá para definir os 
requisitos das instalações para assegurar a obtenção de descontos nos 
prêmios de seguros contra incêndios na edificação. 

3.4. Estabelecer, junto ao Corpo de Bombeiros e ao IRB, os critérios, 
parâmetros e documentação básica que deverão estar contidos no projeto 
das Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio da edificação. 

3.5. Considerar que as edificações deverão possuir, no mínimo, os 
dispositivos exigidos pela ABNT, INMETRO e Corpo de Bombeiros, os 
equipamentos necessários para combater o incêndio no seu início, e 
pessoal treinado para o seu uso correto. 

3.6. Identificar a classe da edificação, para fins de proteção, de 
conformidade com o tipo de ocupação e finalidades, de conformidade com 
as normas da ABNT e do IRB. 

3.7. Estabelecer os dispositivos de prevenção e combate a incêndio. 

3.8. Definir preliminarmente, em função da ocupação, natureza e 
características da edificação, os sistemas de proteção, a partir de critérios 
e parâmetros estabelecidos nas normas dos órgãos regulamentadores do 
sistema, pertinentes à localização pré-dimensionamento das tubulações, 
equipamentos e dispositivos. 

3.9. A definição referente à obtenção de descontos nos prêmios de 
seguros deverá ser efetuada com base em estudo técnico-econômico 
realizado com subsídios fornecidos pelo autor do projeto de arquitetura, de 
forma a determinar, no período de amortização do investimento, a 
diferença de custos entre as soluções alternativas para as Instalações de 
Prevenção e Combate a Incêndio, concebidas em obediência às 
exigências do Corpo de Bombeiros e IRB. 

3.10. Se necessário, o estudo técnico-econômico deverá também levar em 
conta a variação do valor dos descontos nos prêmios de seguros, 
determinados em função da classe de ocupação da edificação e das 
classes de proteção consideradas. 

3.11. Quando os parâmetros de duas ou mais entidades responsáveis pela 
aprovação dos projetos forem discrepantes, o Contratante deverá optar 
pela alternativa que estabeleça os critérios mais rigorosos sob o ponto de 
vista técnico e que ofereça melhores condições de segurança à edificação 
e seus usuários. 

3.12. Se na edificação houver áreas isoladas sujeitas a risco de incêndio, 
deverá ser prevista a proteção por unidades extintoras adequadas, 
independentes da proteção geral. 

3.13. Adotar sempre que possível os seguintes critérios de projeto:  

• dimensionamento dos equipamentos de sistema dentro dos padrões 
disponíveis no mercado nacional;  

• disposição dos componentes do sistema de modo a:  

- minimizar o tempo de resposta,  

- minimizar a ocupação de espaços,  

- adequar o sistema ao desempenho dos equipamentos. 

3.14. Quando forem previstas aberturas ou peças embutidas em qualquer 
elemento de estrutura, o autor do projeto de estruturas será cientificado 
para efeito de verificação e inclusão no desenho de fôrmas. 

3.15. Deverão ser consultadas e atendidas as Normas Brasileiras e as 
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros local, em suas versões 
atualizadas. 

4. ETAPAS DE PROJETO 

4.1. Estudo Preliminar Consiste na concepção do Sistema de Prevenção e 
Combate a Incêndio, a partir do conhecimento das características 
arquitetônicas e de uso da edificação, consolidando definições preliminares 
quanto à localização e características técnicas dos pontos de combate, 
demanda de água, e pré-dimensionamento dos componentes principais, 
como reservatório, bombas de recalque, prumadas e tubulações. 

A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução, 
adotando-se a mais vantajosa para a edificação, considerando parâmetros 
técnicos, econômicos e ambientais. 

Nesta etapa serão delineadas todas as instalações necessárias ao uso da 
edificação, em atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condições 
da legislação, obedecidas as diretrizes de economia de energia e de 
redução de eventual impacto ambiental. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta geral para cada nível da construção, inclusive nível da rua e das 
coberturas em escala adequada, com indicação dos componentes dos 
sistemas, como tubulações horizontais e verticais, locação dos hidrantes 
internos e externos, chuveiros automáticos, válvula de retenção e alarme, 
extintores, bombas, reservatórios, registros de bloqueio e de recalque, 
válvulas de retenção e outros;  

• relatório justificativo, incluindo também a listagem das edificações e 
respectivas classes de ocupação e de risco.  

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e demais sistemas, considerando a necessidade de 
acesso para inspeção e manutenção das instalações. 

4.2. Projeto Básico Consiste na definição, dimensionamento e 
representação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado 
no Estudo Preliminar, incluindo a localização precisa dos componentes, 
características técnicas dos equipamentos do sistema, demanda de água, 
bem como as indicações necessárias à execução das instalações. 

O Projeto Básico compreenderá a documentação necessária à 
apresentação e aprovação pelo Corpo de Bombeiros local e, conforme 
aplicável, a documentação pertinente ao pedido de concessão dos 
descontos da Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil (conforme normativas da 
SUSEP). 

O Projeto Básico conterá os itens descritos da Lei de Licitações e 
Contratos, com especial atenção para o fornecimento do orçamento 
detalhado da execução das instalações, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicações 
necessárias à fixação dos prazos de execução. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• planta de situação, em escala adequada, com indicação das canalizações 
externas, inclusive redes existentes das concessionárias e outras de 
interesse, contendo o endereço completo e a indicação georreferenciada 
de ao menos um ponto notável;  
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• planta geral para cada nível da edificação, preferencialmente em escala 
1:50, contendo indicação das tubulações, comprimentos, vazões, pressões 
nos pontos de interesse, cotas de elevação, registros, válvulas, extintores, 
especificações dos materiais básicos e outros;  

• representação isométrica, em escala adequada, dos sistemas de 
hidrantes ou mangotinho, chuveiros automáticos, com indicação de 
diâmetros, comprimentos dos tubos e das mangueiras, vazões nos pontos 
principais, cotas de elevação e outros;  

• desenhos esquemáticos referentes à sala de bombas, reservatórios e 
abrigos;  

• vistas das fachadas (elevações); 

• os detalhes exigidos pelos órgãos responsáveis pela aprovação dos 
projetos (Corpo de Bombeiros); 

• quantitativos e especificações técnicas de materiais, serviços e 
equipamentos;  

• orçamento detalhado das instalações, baseado em quantitativos de 
materiais e fornecimentos;  

• relatório técnico, contendo os memoriais de cálculo dos sistemas 
utilizados.  

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de 
Arquitetura, Estrutura e Instalações, observando a não interferência entre 
elementos dos diversos sistemas e considerando as facilidades de acesso 
para inspeção e manutenção das instalações prevenção e combate a 
incêndio. 

Deve conter os elementos suficientes para aprovação do projeto perante 
os órgãos competentes. Nos casos em que os projetos de SPDA, 
Sinalizações, Alarmes, forem exigidos, eles deverão integrar a 
documentação do projeto preventivo contra incêndios, com a emissão das 
respectivas ART individualizadas. 

4.3. Projeto Executivo 

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o 
detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de 
todos os componentes do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio a 
ser implantado, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos 
na estrutura da edificação. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

• plantas de situação e de cada nível da edificação, conforme projeto 
básico, com indicação dos detalhes de todos os dispositivos, suportes e 
acessórios;  

• detalhes de execução ou instalação dos hidrantes, chuveiros 
automáticos, extintores, sinalizações, sala de bombas, reservatórios, 
abrigos e outros;  

• detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e 
suporte da instalação, e das peças a ser embutidas;  

• lista detalhada de materiais e equipamentos;  

• relatório técnico.  

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser 
elaborados em conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados 
entre si. 

APÊNDICE XVII – ORÇAMENTO 

SUMÁRIO  

1. Objetivo 

2. Terminologia 

3. Condições Gerais 

1. OBJETIVO 

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboração de orçamentos de 
serviços de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma 
edificação ou conjunto de edificações. 

2. TERMINOLOGIA 

Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes 
definições: 

2.1. Estimativa de Custo Avaliação de custo obtida através de estimativa 
de áreas e quantidades de componentes, pesquisa de preços médios e 
aplicação de coeficientes de correlação, usualmente realizada na etapa de 
estudo preliminar. 

2.2. Orçamento Preliminar (Orçamento Sintético): Avaliação de custo 
obtida através de levantamento e estimativa de quantidades de materiais, 
equipamentos e serviços e pesquisa de preços de mercado, usualmente 
realizado na etapa de projeto básico. 

2.3. Orçamento Final (Orçamento Analítico): Avaliação de custo obtida 
através de levantamento de quantidades de materiais, equipamentos e 
serviços e composição de preços unitários, usualmente realizado na etapa 
de projeto básico e/ou de projeto executivo. 

2.4. Discriminação Orçamentária: Relação de materiais, equipamentos e 
serviços de construção, demolição ou conservação de edificações e 
respectivas unidades de medição, estabelecida para disciplinar a 
elaboração de orçamentos. 

2.5. Coleta de Preços: Pesquisa e levantamento no mercado de preços de 
materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na construção, 
demolição ou conservação de edificações. 

2.6. Custo Horário de Equipamento: Custo horário de utilização de 
equipamento na execução dos serviços, compreendendo as despesas de 
operação e manutenção, inclusive mão-de-obra, depreciação e juros do 
capital imobilizado. 

2.7. Composição de Preço Unitário: Composição de preço unitário de 
serviço, realizada através de coleta de preços no mercado, pesquisa de 
índices ou coeficientes de aplicação de materiais, equipamentos e mão-de-
obra, avaliação de custos horários de equipamentos e taxas de LS e BDI. 

2.8. Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI): Taxa correspondente 
a despesas indiretas e remuneração ou lucro para execução dos serviços, 
geralmente expressa em %, incidente sobre a soma dos custos de 
materiais, mão-de-obra e equipamentos. 
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2.9. Encargos Sociais: Despesas com encargos sociais e trabalhistas, 
conforme legislação em vigor, geralmente expressa em %, incidente sobre 
o custo de mão-de-obra. 

2.10. Encargos Complementares da Mão de Obra: Despesas com pessoal 
decorrentes de acordos ou convenções coletivas, geralmente relativas à 
transporte, alimentação, ou plano de saúde, e que oneram a folha de 
pagamentos, sendo considerados separadamente dos Encargos Sociais. 
Devem estar previstos no orçamento da obra de forma clara, com 
indicação do método utilizado para o cálculo. Recomenda-se a utilização 

de metodologia similar à do SINAPI – (através do uso de composições 
auxiliares, como custo direto). 

2.11. Índice de Aplicação (Coeficiente): Quantidade de material ou mão-de-
obra aplicada na execução de determinado serviço de construção, 
demolição ou conservação de edificações. 

2.12. Coeficiente de Correlação: Coeficiente entre o custo de uma parte ou 
componente de edificação e a soma dos custos de duas ou mais partes ou 
componentes da mesma edificação. 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 

3.1. Obter os desenhos e demais documentos gráficos relativos aos 
serviços ou obras a serem executadas, como:  

• plantas, elevações, cortes e detalhes;  

• memoriais descritivos;  

• lista de quantidades e especificações de materiais e serviços;  

• relatórios;  

• outros. 

3.2. Conhecer as características do local de execução dos serviços ou 
obras, abrangendo: 

• condições locais e regionais;  

• materiais e equipamentos;  

• mão-de-obra;  

• infra-estrutura de acesso; 

• outras. 

3.3. Considerar as principais características e condições de execução dos 
serviços ou obras, incluindo:  

• métodos executivos previstos;  

• volume ou porte dos serviços;  

• prazos de execução  

• outras. 

3.4. Elaborar os orçamentos ou as estimativas de custo obedecendo a 
relação de serviços quantificados em conjunto com o memorial descritivo e 
as especificações técnicas, de forma compatibilizada. 

3.5. A elaboração da estimativa de custo deverá basear-se em:  

• pesquisa de preços médios, ou medianos, vigentes no mercado local ou 
região de execução dos serviços;  

• estimativa de áreas e quantidades de componentes, fundamentada em 
dimensões e índices médios de consumo ou aplicação referentes a 
edificações similares;  

• utilização de coeficientes de correlação referentes a edificações similares. 

3.6. A elaboração do orçamento sintético deverá basear-se em:  

• pesquisa de preços médios, ou medianos, vigentes no mercado local ou 
região de execução dos serviços;  

• estimativa de quantidade de materiais e serviços, fundamentada em 
índices de consumo referentes a edificações similares. 

3.7. A elaboração do orçamento analítico deverá basear-se em:  

• coleta de preços realizada no mercado local ou região de execução dos 
serviços;  

• avaliação dos custos horários de equipamentos, considerando as 
condições locais de operação e a taxa legal de juros;  

• avaliação da Taxa de Leis Sociais (LS) em função das características do 
local de execução dos serviços;  

• avaliação da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) em função 
do volume ou porte dos serviços e do local de execução;  

• pesquisa dos índices de aplicação de materiais e mão-de-obra, 
considerando as condições locais ou regionais de execução. 

3.8. Os orçamentos e estimativas de custos deverão ser encaminhados 
para a Administração, para exame e aprovação, acompanhados de 
memória justificativa, contendo a relação de desenhos e demais 
documentos gráficos pertinentes aos serviços e obras a serem executados, 
as fontes dos coeficientes de correlação, os preços médios, a pesquisa de 
preços básicos realizada no mercado local e os demonstrativos das taxas 
de LS e de BDI utilizadas nas composições de preço, de conformidade 
com o grau de avaliação dos custos dos serviços e obras. 

3.9. As planilhas de orçamento sintético e de composição de preços 
unitários, assim como o resumo dos insumos da obra, deverão integrar o 
edital da licitação e obedecer aos modelos contidos no final deste apenso, 
sendo disponibilizados em arquivo eletrônico editável (.xls, .xlsx, .csv .ods). 
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MODELO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES
BDI utilizado: xx,xx%

CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
CUSTO 

MAT/EQ.
 (UNIT.)(R$)

CUSTO M.O.
 (UNIT.)(R$)

 PREÇO 
MAT/EQ 

 PREÇO 
M.O. 

 PREÇO 
TOTAL 

Serviço
Código conforme 
orçamento sintético e 
caderno de encargos

Síntese do serviço, de fácil identificação, 
preferencialmente em conformidade com as 
tabelas referenciais.

Unidade de 
Medida do 
Serviço

 Soma dos 
preços dos 

materiais/eq
uipamentos 

na CPU 

 Soma dos 
preços da 

mão de obra 
na CPU 

 Soma 
dos 

preços 

Insumo 01

Insumo 02

Insumo 03

Insumo 04

Observação:

EXEMPLO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES
BDI utilizado: 30,00%

CLASS CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
CUSTO 

MAT.
 (UNIT.)(R$)

CUSTO M.O.
 (UNIT.)(R$)

 PREÇO 
MAT/EQ 

 PREÇO 
M.O. 

 PREÇO 
TOTAL 

SER.CG 07.01.01.01.07

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ C 
ORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO.

KG               6,35               3,69       10,04 

MAT. 337
ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO 
DE FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 
KGM)

KG 0,03 7,00000 0,00000               0,27                    -           0,27 

MAT. cotação 107 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) KG 1,1 4,25000 0,00000               6,08                    -           6,08 
M.O. 378 ARMADOR H 0,1 0,00000 7,21000                    -                 2,11         2,11 
M.O. 6114 AJUDANTE DE ARMADOR H 0,1 0,00000 5,42000                    -                 1,59         1,59 

Observação:

Adotado no exemplo: BDI=30% Encargos Sociais=125%
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sinapi 74254/002 (substituído insumo conforme cotação de mercado)

Referência da CPU, decrição da origem ou justificativa para os coeficientes adotados, quando 
diferentes dos parâmetros de referência legalmente estabelecidos
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MODELO PADRONIZADO DE ORÇAMENTO SINTÉTICO PARA EDIFICAÇÕES

BDI Geral xx,xx %

BDI Especial yy,yy %

Encargos Sociais zzz,zz %

Data dd/mm/aaaa

M/E/T MO
TOTAL 

UNITÁRIO

01.  ETAPA 01 271.200,00         
01.01  Serviço 01 18,00      mês 500,00        12.000,00   12.500,00   9.000,00           216.000,00       225.000,00       
01.02  Serviço 02 660,00    h -             70,00         70,00         -                   46.200,00         46.200,00         
02.  ETAPA 02 66.000,00           

02.01  Serviço 04 10,00      m³ 1.600,00     250,00        1.850,00     16.000,00         2.500,00           18.500,00         
02.02  Serviço 05 100,00    m² 60,00         25,00         85,00         6.000,00           2.500,00           8.500,00           
02.03  Serviço 06 200,00    un 150,00        45,00         195,00        30.000,00         9.000,00           39.000,00         

61.000,00         276.200,00       337.200,00       

GLOSSÁRIO:

ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

UN

M/E/T

MO

TOTAL UNITÁRIO

PREÇOS TOTAIS

TOTAL DA ETAPA

TOTAI GERAIS Soma dos preços, por tipo e total, de todos os serviços compreendidos em todas as etapas. (colunas)

Cabeçalho padrão do Órgão, contendo identificação da obra e do autor do orçamento

Preço unitário da parcela referente à mão de obra direta.

Soma dos preços unitários (nas linhas: M/E/T + MO).

Multiplicação dos preços unitários pelas respectivas quantidades.

Soma dos preços totais de todos os serviços compreendidos na etapa (colunas).

TOTAL GERAL:

Numeração sequencial capaz de identificar a etapa ou o serviço em relação à Composição de Preço Unitário (CPU)  e ao Memorial, Especificação Técnica ou Caderno de Encargos.

Síntese do serviço, capaz de identificar o serviço a partir de breve descrição de seu conteúdo. Compatível com projeto, memorial, especificações ou caderno de encargos.

Quantidade total estimada a partir de levantamento sobre os projetos.

Unidade de medida, em conformidade com as CPU.

Preço unitário da parcela referente à materiais, equipamentos e serviços de terceiros.

ITEM
PREÇO TOTAL 

(MO)
PREÇO TOTAL

TOTAL DA 
ETAPA

PREÇO TOTAL 
(M/E/T)

PREÇOS UNITÁRIOS

DESCRIÇÃO QTD UN
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RELAÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS NO ORÇAMENTO

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QTD TOTAL
PREÇO DE 

REFERÊNCIA
TOTAL NA 

OBRA
FONTES DOS PREÇOS

1525
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 
30,0 MPA

MAT. M3           250,00           350,00       87.500,00 SINAPI 

11585
FORRO TP FIBRAROC/EUCATEX - 
PLACAS 609 X 1234MM E=15MM PERFIL 
CARTOLA (COLOCADO)

MAT. M2           950,00             80,00       76.000,00 SINAPI 

4792
PISO VINÍLICO EM PLACAS DE 30 X 30CM, 
C/ FLASH, ESP = 3,2MM

MAT. M2           950,00             79,23       75.268,50 SINAPI 

30 ACO CA-50 3/4" (19,05 MM) MAT. KG        8.000,00               3,54       28.320,00 SINAPI 
34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) MAT. KG        5.000,00               3,69       18.450,00 SINAPI 
6111 SERVENTE M.O. H        1.000,00               4,74        4.740,00 SINAPI 
2706 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR M.O. H           120,00             27,97        3.356,40 SINAPI 

cotação 112
BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR 
AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM

MAT. UN           200,00               6,00        1.200,00 arquivo "cotação 112.pdf"

cotação 087

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO, 
PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES, E 
= *12* MM, DE *1,10 X 2,20* M

MAT. M2             20,66             20,66           426,84 
página 234 do processo 
administrativo

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS M.O. H               6,84               6,84             46,79 SINAPI 

GLOSSÁRIO:

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

CLASS

UNIDADE

QTD TOTAL

PREÇO DE REFERÊNCIA

TOTAL NA OBRA

FONTES DOS PREÇOS

Valor financeiro a ser consumido com o insumo, conforme quantidade total a aplicar na obra.

Fonte de consulta que justifique e comprove o preço de referência adotado.

Identificador do insumo. Caso proveniente de uma referência padrão, manter o código original.

Identificador do insumo. Caso proveniente de uma referência padrão, manter como no original.

Material, Mão de obra, Equipamento, Locação, Serviço de Terceiros, etc.

Unidade de medida padrão do insumo, compatível com a cotação e uso nas CPU.

Soma da quantidade a consumir do insumo, considerando todos os serviços da obra.

Preço do insumo, conforme utilizado no orçamento da obra.
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Atos da Presidência 

Decisões 

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

PROCESSO N.: 01404/17 - TCE-RO 

INTERESSADO: EDNEY CARVALHO MONTEIRO 

ASSUNTO: Pedido de Reconsideração 

DM-GP-TC 00125/17 

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. LICENÇA-
PRÊMIO. GOZO INDEFERIDO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EQUÍVOCO 
FORMAL. CONHECIMENTO. PROVIMENTO. 1. É de se reconsiderar a 
decisão outrora proferida, tendo em vista que, levando em consideração ao 
princípio da economicidade, bem como a celeridade da marcha processual 
e, converter em pecúnia os três meses de licença-prêmio que faz jus. 2. E, 
havendo previsão legal e regulamentar para que a licença-prêmio por 
assiduidade seja indenizada, a autorização do Conselho Superior de 
Administração, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira, a 
medida que se impõe é o deferimento. 3. Adoção das providências 
necessárias. 4. Arquivamento. 

Trata-se de Pedido de Reconsideração interposto pelo servidor Edney 
Carvalho Monteiro, cadastro 990571, Assessor de Informática, lotado na 
Divisão de Desenvolvimento de Sistemas – DIDES/SETIC, por meio do 
qual pleiteia seja reconsiderada a DM-GP-TC 00099/17, proferida pela 
Presidência desta Corte, através da qual converteu em pecúnia 1 (um) mês 
da licença-prêmio em que possuía direito. Eis o teor da parte dispositiva: 

“Diante do exposto, defiro a conversão em pecúnia de 1 (um) mês da 
licença-prêmio que o servidor Edney Carvalho Monteiro possui direito, 
conforme atestou a Secretaria de Gestão de Pessoas (fls. 6/7), nos termos 
do art. 109, da Lei Complementar n. 859/2016, do parágrafo único do art. 
25, da Lei Complementar n. 307/2004, dos arts. 10 e 15, da Resolução n. 
128/2013/TCE-RO, da Decisão nº 34/2012 - CSA e do art. 66, IV, da Lei 
Complementar n. 154/1996.” 

Alega, em síntese que por um equívoco solicitou somente o gozo ou 
conversão em pecúnia de um mês da licença-prêmio que fazia jus. 

Solicita a reconsideração da Decisão prolatada, com o fim ampliar o 
período de licença-prêmio a ser gozada ou convertida em pecúnia, de um 
mês para três meses (1.7.2017 a 29.92017). 

À Coordenadora de Sistemas de Informação, Érica Pinheiro Dias, disse 
estar de acordo com o pleito do requerido, fl. 17. 

Instada, Secretaria de Gestão de Pessoas, por meio da Informação n. 
0012/2017-SEGESP, fl. 23, informou que, se autorizado o pleito, faz jus o 
requerente ao pagamento no valor de R$ 18.048,66 (dezoito mil e quarenta 
e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo apresentado pela Divisão de Folha de Pagamento (fl. 22). 

Os autos, novamente, não foram encaminhados à Procuradoria Geral do 
Estado junto a esta Corte de Contas, tendo em vista o despacho proferido 
nos autos de licença-prêmio autuado sob o n. 2802/2015, no qual restou 
determinado que “as futuras concessões do benefício em apreço poderão 
ser deferidas diretamente pela SEGESP, quando reunidos os requisitos 
legais, encaminhando-se o processo a esta Presidência somente na 
impossibilidade de fruição e análise da viabilidade da conversão em 
pecúnia”. 

É o relatório. Decido.  

Inicialmente, cumpre salientar que, conforme disposto no art. 141 da Lei 
Complementar n. 68/92, é assegurado ao servidor o direito de pedir 
reconsideração de decisões, devendo ser endereçado à autoridade que 
tenha expedido o ato ou proferido a primeira decisão, nos termos do art. 
143 do mesmo normativo. 

Dispõe ainda a Lei Complementar, em seu art. 147, que o prazo para 
interposição do pedido de reconsideração é de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação ou da ciência pelo interessado, da decisão recorrida.  

No caso em tela, verifica-se que o requerente interpôs o Pedido de 
Reconsideração em face da Decisão prolatada por esta Presidência, sendo 
a ela endereçada, portanto, à autoridade competente.  

Ademais, a irresignação é tempestiva, considerando que o servidor tomou 
conhecimento da referida decisão no dia 12.5.2017 (fl. 14) e interpôs o 
pedido de reconsideração em 15.5.2017 (fl. 17). 

Desta feita, conheço do presente Pedido de Reconsideração, porquanto 
próprio e tempestivo, e passo a análise do mérito.  

Em suas razões, o recorrente insurge-se que, por um equívoco, solicitou o 
gozo de somente um mês da licença-prêmio que faz jus. 

Solicita seja reconsiderada a Decisão Monocrática anteriormente prolatada 
para ampliar o período de gozo ou conversão em pecúnia que possui 
direito, de 1.7.2017 a 30.7.2017 para 1.7.2017 a 29.9.2017. 

É certo que a Decisão foi prolatada conforme requerido pelo servidor em 
seu pedido inicial (fl.2) e, levando ipsis litteris o que está disposto na 
legislação quanto ao pedido de reconsideração, não há que se falar 
acolher o pedido do requerente, uma vez que não houve irregularidade ou 
ilegalidade ao proferir a Decisão supra. 

Ocorre que, in casu, a situação fática não pode ser analisada tão somente 
através da estrita letra da lei, sendo necessário considerar o direito para 
além do seu aspecto literal, atentando-se aos princípios que norteiam o 
ordenamento jurídico. 

Nesse caminho, levo em consideração o princípio da economia processual, 
norteador que preconiza poupar desperdícios na condução do processo, 
de trabalho, tempo e até mesmo gastos, bem com ao princípio da 
celeridade, ou seja, tentativa de solucionar o que foi postulado da forma 
rápida, simplificada e eficiente. 

Além disso, não bastasse as balizas do ordenamento, a SEGESP, por 
meio da Informação n. 0012/2017-SEGESP, fl. 23, disse ser visível à 
possibilidade de atender o pleito e juntou um demonstrativo de cálculo 
atualizado da conversão em pecúnia dos três meses ora requerido. 

Sob esse raciocínio, com o fim de não se iniciar um novo processo, uma 
nova instrução, gastos públicos, é de se acatar o pedido do requerente e 
reconsiderar a DM-GP-TC 00099/17, reiterando, portanto, os fundamentos 
legais por mim deferidos na decisão atacada, que lhe dão direito à 
conversão em pecúnia da licença-prêmio que faz jus, alterando somente, o 
período que deverá ser convertido, onde se lê “1 (um) mês”, leia-se “3 
(três) meses).  

Assim, por tudo o que foi exposto, decido: 

I – Conhecer do presente Pedido de Reconsideração, eis que próprio, 
tempestivo, interposto por parte legítima e em observância dos 
pressupostos legais. 

II – Reconsiderar a DM-GP-TC 00099/17 para o fim de converter em 
pecúnia 3 (três) meses de licença-prêmio que o servidor Edney Carvalho 
Monteiro possui direito, conforme atestou a Secretaria de Gestão de 
Pessoas (fl. 21), mantendo os fundamentos legais já por mim deferidos na 
decisão ora atacada.  
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III - Determinar à Secretaria-Geral de Administração que:  

a) Certificada a disponibilidade orçamentária e financeira processe o 
pagamento da conversão em pecúnia deferida, desde que certificado que o 
servidor não apresenta em seus assentamentos funcionais quaisquer das 
situações constantes no art. 125 de referida lei. 

b) Após, obedecidas as formalidades legais, arquive feito. 

IV - Determino à Assistência Administrativa desta Presidência que dê 
ciência do teor da presente decisão ao interessado. 

Publique-se.  

Registre-se.  

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Gabinete da Presidência, 5 de junho de 2017. 

EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente  

 

Portarias 

PORTARIA  

Portaria n. 430, 2 de junho de 2017. 

O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o artigo 
187, inciso XXVII do Regimento Interno, e considerando o Memorando n. 
0365/2017-GP de 1º.6.2017, 

Resolve: 

Art. 1º Designar o Conselheiro Substituto OMAR PIRES DIAS, cadastro n. 
468, para atuar em caráter permanente no Tribunal Pleno e junto à 1ª 
Câmara; o Conselheiro Substituto FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA 
SILVA, cadastro n. 467, para atuar em caráter permanente na 1ª Câmara e 
o Conselheiro Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, cadastro n. 478, 
para atuar em caráter permanente na 2ª Câmara, nos termos do § 1º do 
artigo 114 c/c o artigo 224, inciso II do Regimento Interno desta Corte de 
Contas. 

Art. 2º Os Conselheiros Substitutos poderão comparecer à Sessão do 
Pleno ou da Câmara diversa das que estejam designados para substituir 
Conselheiro Substituto, em eventuais ausências e impedimentos legais e 
regulamentares. 

Art. 3º Fica revogada a Portaria n. 396, de 25.5.2017, publicada no 
DOeTCE-RO - n. 1390 ano VII de 26.5.2017. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

EDILSON DE SOUSA SILVA 
CONSELHEIRO PRESIDENTE 

 

Atos da Secretaria-Geral de Administração e 
Planejamento 

Extratos 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2017/TCE-RO 

CONTRATANTES – O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
RONDÔNIA E A EMPRESA J. S. F. DE ARAÚJO DISTRIBUIDORA DE 
BEBIDAS – ME 

DO OBJETO – Fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros e 
de botijas de gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha) – 
acondicionado em botijas de 13 (treze) kg, sendo estes materiais 
entregues de forma parcelada, para a Secretaria Regional do Controle 
Externo do Município de Cacoal/RO, tudo conforme especificações 
técnicas e condições descritas no Termo de Referência elaborado para a 
contratação, parte integrante do presente Contrato, juntamente com a 
proposta da empresa e os demais elementos presentes no Processo 
Administrativo nº 647/2017/TCE-RO. 

DO VALOR – O valor é de R$ 1.128,20 (um mil cento e vinte oito reais e 
vinte centavos), conforme tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

TOTAL 
DO 

ITEM 
(R$) 

1 

Aquisição de 
água mineral, 
sem gás, 
acondicionada 
em garrafões 
de 
polipropileno 
de 20 litros, 
com lacre de 
segurança. 

UM 180 5,49 988,20 

2 

Cargas de 
Gás (GLP): 
Composição 
básica de 
propano e 
butano (gás 
de cozinha) - 
gás liquefeito 
de petróleo. 
Unidade de 
fornecimento: 
botijas de 13 
kg, retornável. 
Aplicação: 
fogões 
domésticos. 

UM 02 70,00 140,00 

 
VALOR GLOBAL 1.128,20 

DA VIGÊNCIA – O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se 
em 05/06/2017. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas decorrentes do presente 
Contrato correrão por conta dos recursos consignados ao Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia, pela Lei Orçamentária Anual do Estado de 
Rondônia, conforme a seguinte Ação Programática: 01.122.1265.2981 
(Gerir as Atividades de Natureza Administrativa), elemento de despesa 
3.3.90.30 - Material de Consumo, Notas de Empenho n° 000761/2017 e 
000762/2017. 

DO PROCESSO – Nº 647/2017. 

DO FORO – Comarca de Porto Velho-RO. 

ASSINAM – A Senhora JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA, 
Secretária-Geral de Administração do Tribunal de Contas do Estado de 
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Rondônia e ao Senhor, LUIZ PRUDENTE DE ARAUJO representante legal 
da J. S. F. DE ARAÚJO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS – ME. 

Porto Velho, 30 de maio de 2017. 

(assinado eletronicamente) 
JOANILCE DA SILVA BANDEIRA DE OLIVEIRA 
Secretária Geral de Administração/TCE-RO 

 

Sessões 

Atas 

ATA DO PLENO 

TRIBUNAL PLENO 

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 
2017, SOB A PRESIDÊNCIA DO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO 
EDILSON DE SOUSA SILVA.  

Presentes os Excelentíssimos Conselheiros José Euler Potyguara Pereira 
de Mello, Valdivino Crispim de Souza, Francisco Carvalho da Silva, Paulo 
Curi Neto, Wilber Carlos dos Santos Coimbra e Benedito Antônio Alves. 

Presente, ainda, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, 
Adilson Moreira de Medeiros.  

Secretária, Bel.ª Tatiana Maria Gomes Horeay Santos.  

Havendo quórum necessário, às 9h14, o Conselheiro Presidente declarou 
aberta a sessão, submetendo à discussão e à votação a Ata da sessão 
anterior, a qual foi aprovada à unanimidade. 

PROCESSOS JULGADOS 

1 - Processo-e n. 02946/16  
Apenso: 02686/15 
Responsáveis: Jasiel Oliveira da Silva - CPF n. 051.905.762-72, Jandir 
Louzada de Melo - CPF n. 169.028.316-53 
Assunto: Prestação de Contas relativa ao exercício de 2015 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Mirante da Serra 
Relator: CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
DECISÃO: Emitir Parecer Prévio desfavorável à aprovação das contas, 
com determinações, nos termos do voto do Relator, à unanimidade. 
Observação: Em face do pedido de sustentação oral feito pelo Senhor 
Jandir Louzada de Melo – Ex-Prefeito de Mirante da Serra, foi feita 
inversão de pauta. 
 
2 - Processo n. 04689/16 (Processo de origem n. 01296/10)  
Recorrente: Jaqueline Ferreira Góis - CPF n. 386.536.052-15 
Assunto: Recurso de Reconsideração referente ao Acórdão ACPL-TC 
00366/16 - Processo n. 01296/10. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Costa Marques 
Advogado: Cássio Esteves Jaques Vidal - OAB n. 5649 
Relator: CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
DECISÃO: Conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, nos 
termos do voto do Relator, à unanimidade. 
Observação: Em face do pedido de sustentação oral feito pelo Senhor 
Cássio Esteves Jaques Vidal - OAB n. 5649 – representante legal da 
Senhora Jaqueline Ferreira Góis, foi feita inversão de pauta. 
 
3 - Processo n. 02887/07  
Interessado: Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado 
de Rondônia – SINDLER/RO 
Responsáveis: José Carlos de Oliveira – (CPF n. 200.179.369-34) Ex-
Presidente da ALE/RO. (Período 1.1.2006 a 15.8.2006 e 23.11.2006 a 
31.12.2006). João Ricardo Gerolomo de Mendonça (CPF n. 668.035.511-

72) – Ex-Presidente da ALE/RO Período 16.8.2006 a 22.11.2006). Jarina 
Lemos da Conceição (CPF n. 113.507.502-63) - Ex-Presidente do 
Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de 
Rondônia – ALE. Ana Cristina Lemos da Conceição (CPF n. 421.680.742-
91) - Assessora Técnica da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
– ALE. Audilene Alves do Nascimento (CPF n. 750.698.652-34) - 
Assessora Técnica da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – 
ALE. Carla Adriana Lemos de Abreu (CPF n. 566.096.712-49) - Assessora 
Técnica da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE. 
Francisco Sales Ribeiro Pinto (CPF n. 785.831.442-49) - Assessor Técnico 
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE. Maria da Silva 
Albuquerque (CPF n. 348.193.552-87) - Assessora Técnica da Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia – ALE. Maria José Lemos da 
Conceição (CPF n. 326.467.472-68) - Assessora Técnica da Assembleia 
Legislativa do Estado de Rondônia – ALE. Semilton dos Santos Fernandes 
(CPF n. 816.330.766-87) - Assessor Técnico da Assembleia Legislativa do 
Estado de Rondônia – ALE. Shirley Magna de Aguiar (CPF n. 341.110.502-
04) - Assessora Técnica da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
– ALE. Uesclei Costa da Conceição (CPF n. 708.101.172-15) -Assessor 
Técnico da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE. Ueslei 
Costa da Conceição (CPF n. 762.063.862-87) - Assessor Técnico da 
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE.  
Assunto: Inspeção Especial oriunda de denúncia convertida em Tomada de 
Contas Especial por intermédio da Decisão n. 117/2009/Pleno/TCE/RO. 
Jurisdicionado: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 
Impedimentos/Suspeições: Edilson de Sousa Silva, José Euler Potyguara 
Pereira de Mello, Valdivino Crispim de Souza, Francisco Carvalho da Silva, 
Paulo Curi Neto, Wilber Carlos dos Santos Coimbra e Benedito Antônio 
Alves  
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
DECISÃO: Julgar irregular a Tomada de Contas Especial, imputar débito e 
aplicar multa aos responsáveis, nos termos do voto do Relator, à 
unanimidade. 
Observação: Em face da suspeição e impedimento dos Conselheiros 
titulares, foram convocados os Conselheiros-Substitutos Omar Pires Dias e 
Francisco Júnior Ferreira da Silva para compor o quórum.  
Presidência do julgamento com o Conselheiro Omar Pires Dias. 
 
4 - Processo n. 04470/04  
Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia-ALE/RO 
Responsáveis: Natanael José da Silva – Ex-Presidente da ALE/RO.CPF n. 
106.947.571-87. Francisco de Oliveira Pordeus – Ex-Diretor Financeiro da 
ALE/RO. CPF n. 846.931.938-87. 
Assunto: Tomada de Contas Especial instaurada por intermédio da 
Decisão n. 89/2004/Pleno/TCE/RO 
Jurisdicionado: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO 
Impedimentos/Suspeições: Edilson de Sousa Silva, José Euler Potyguara 
Pereira de Mello, Valdivino Crispim de Souza, Francisco Carvalho da Silva, 
Paulo Curi Neto, Wilber Carlos dos Santos Coimbra e Benedito Antônio 
Alves  
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
DECISÃO: Julgar irregular a Tomada de Contas Especial, imputar débito e 
aplicar multa aos responsáveis, nos termos do voto do Relator, à 
unanimidade. 
Observação: Em face da suspeição e impedimento dos Conselheiros 
titulares, foram convocados os Conselheiros-Substitutos Omar Pires Dias e 
Francisco Júnior Ferreira da Silva para compor o quórum.  
Presidência do julgamento com o Conselheiro Omar Pires Dias. 
 
5 - Processo n. 01546/17  
Responsável: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia  
Assunto: Súmula Atos de fixação dos subsídios dos vereadores 
Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
Relator: CONSELHEIRO EDILSON DE SOUSA SILVA 
DECISÃO: Aprovar o projeto de súmula nos seguintes termos: “O ato de 
fixação dos subsídios dos vereadores poderá ser feito por meio de 
Resolução aprovada pelo Plenário do Poder Legislativo, ressalvadas as 
hipóteses em que a Lei Orgânica preveja que tenha que ser por lei, bem 
como nos casos em que a própria Câmara opte fazer por meio de lei”. 
Observação: Processo levado em mesa. 
Presidência com o Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello. 
 
6 - Processo n. 03597/11  
Interessado: Marcos Roberto de Medeiros Martins - CPF n. 421.222.952-87 
Responsáveis: Marcio da Costa Murata, CPF 470.751.552-53, Deonice 
Alupp Alves - CPF n. 633.115.342-04, Wilma Aparecida do Carmo Ferreira 
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- CPF n. 855.995.229-20, Marcos Roberto de Medeiros Martins - CPF n. 
421.222.952-87 
Assunto: Auditoria - de gestão - período janeiro a agosto de 2011 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia 
Advogado: Jean Noujain Neto - OAB n. 1684 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Considerar ilegais os atos de gestão praticados na Prefeitura 
Municipal de Campo Novo de Rondônia, no período entre janeiro e agosto 
de 2011, conforme consta da auditoria de gestão relatada nos autos, em 
razão das impropriedades remanescentes, e aplicar a multa individual aos 
responsáveis, nos termos do voto do Relator, à unanimidade. 
 
7 - Processo n. 03596/11  
Interessado: Elson de Souza Montes - CPF n. 162.128.512-04 
Responsáveis: Josiane da Silva Alves Quiuqui - CPF n. 068.365.357-10, 
Rafael Hideshi Medeiros Hiroki - CPF n. 005.876.029-61, Elizabeth 
Aparecida Campos, CPF 110.600.738-70; Ivone de Fatima Dias Ferraz - 
CPF n. 621.725.229-53, Daiane Santana Fontes - CPF n. 906.834.202-91, 
Selma Regina Ferreira de Almeida - CPF n. 420.505.452-15, Rafael 
Vicente Martins dos Reis - CPF n. 048.431.869-10, Romana Leal Pego - 
CPF n. 997.242.006-04, Lilia Vieira Montes - CPF n. 523.280.662-91, Elson 
de Souza Montes - CPF n. 162.128.512-04 
Assunto: Auditoria de gestão - período janeiro a agosto de 2011 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Buritis 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Considerar ilegais os atos de gestão praticados na Prefeitura 
Municipal de Buritis/RO, no período entre janeiro e agosto de 2011, 
conforme consta da auditoria de gestão relatada nos autos, em razão das 
infringências que permaneceram após notificações dos responsáveis e 
recomendações de correção, e aplicar a multa individual aos responsáveis, 
nos termos do voto do Relator, à unanimidade. 
 
8 - Processo n. 01549/13  
Interessado: Atalíbio José Pegorini - CPF n. 070.093.641-68 
Responsáveis: Roosevelt de Oliveira Cavalcante, - CPF n. 348.797.902-06, 
Paulo Roberto Araújo Bueno - CPF n. 780.809.838-87, Atalíbio José 
Pegorini - CPF n. 070.093.641-68 
Assunto: Fiscalização de Atos e Contratos - Decisão n. 279/2012-Pleno - 
PROC. 1145/12 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Considerar descumpridos os dispostos nos arts. 2º, I a IV e art. 
11, V, b, da Instrução Normativa nº 13/2004-TCERO c/c o art. 9º, III, 46, 47 
e 48, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 154/96 e art. 37 e 74, I a IV, 
da Constituição Federal, aplicar multa aos responsáveis, nos termos do 
voto do Relator, à unanimidade. 
 
9 - Processo-e n. 00047/16  
Responsáveis: Raniery Luiz Fabris - CPF n. 420.097.582-34, Luiz Maria 
Calente - CPF n. 166.782.222-53, Márcia Pedrozo da Silva Carvalho - CPF 
n. 607.952.202-00, Valdir Silvério - CPF n. 663.459.959-91, J. D. Canaã 
Construções Eireli-ME - CNPJ n. 19.535.091/0001-98, Daniel Deina - CPF 
n. 836.510.399-00, Roselaine Regina Egydio Silva - CPF n. 313.003.832-
91, Valdeci Ferreira - CPF n. 836.190.549-91, João Carlos Fabris Junior - 
CPF n. 663.613.112-87 
Assunto: Apuração de possíveis irregularidades na administração pública 
municipal. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste 
Advogado: Valnir Gonçalves de Azevedo - OAB n. 6031 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Converter os autos em Tomada de Contas Especial nos termos 
do voto do Relator, à unanimidade. 
Pronunciamento  
Ministerial: O Procurador-Geral do MPC, Adilson Moreira de Medeiros, 
proferiu parecer oral convergindo com o voto do Relator. 
 
10 - Processo n. 02983/11  
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
Responsáveis: Silvino Gomes da Silva Neto - CPF n. 386.049.224-15, 
Ricardo de Sá Vieira - CPF n. 143.153.602-44, Célia Alves Calado Hossen 
- CPF n. 674.945.102-06, Francesco Vialetto - CPF n. 302.949.757-72; 
Assunto: Inspeção Especial - para apurar possíveis irregularidades nas 
aquisições de medicamentos nos exercícios de 2009 e 2010. 

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cacoal 
Procurador: Ricardo de Sa Vieira - CPF n. 143.153.602-44 
Suspeito: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Arquivar os presentes autos sem análise do mérito, tendo em 
vista a incompetência desta Corte para apreciar processos que envolvam 
recursos federais, nos termos do voto do Relator, à unanimidade. 
 
11 - Processo-e n. 00079/16  
Interessado: Francisco Gonçalves Neto - CPF n. 037.118.622-68 
Responsáveis: Rosalia Wilhelm - CPF n. 475.180.819-20, Francisco 
Gonçalves Neto - CPF n. 037.118.622-68, Gilson Cabral da Costa - CPF n. 
649.603.664-00 
Assunto: Prestação de Contas - 2014 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Costa Marques 
Relator: CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 
MELLO 
DECISÃO: Emitir parecer prévio pela não aprovação das contas, com 
determinação, nos termos do voto do Relator, à unanimidade. 
 
12 - Processo-e n. 04116/16  
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
Responsáveis: Lázaro Divino Ferreira - CPF n. 040.803.598-61, Edir 
Alquieri - CPF n. 295.750.282-87 
Assunto: Auditoria de Conformidade no Transporte Escolar 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cacaulândia 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
DECISÃO: Determinar ao Prefeito de Cacaulândia e ao Secretário 
Municipal de Educação que, antes da tomada de decisão ou manutenção 
pela escolha das opções da forma de prestação do serviço de transporte 
escolar, realizem estudos preliminares que fundamente adequadamente a 
escolha da Administração, contemplando no mínimo os seguintes 
requisitos: custos, viabilidade de execução e disponibilidade financeira, 
com vistas ao atendimento das disposições do art. 37, caput, da 
Constituição Federal, nos termos do voto do Relator, à unanimidade. 
 
13 - Processo-e n. 04627/15  
Interessado: Lucas Bueno Pereira - CPF n. 034.685.322-29 
Responsáveis: Marcos Cesar de Mesquita da Silva - CPF n. 592.971.742-
72, Wilson Feitosa dos Santos - CPF n. 630.886.652-00, Alcir da Silva 
Pereira - CPF n. 737.915.557-15, Fábio Patrício Neto 
Assunto: Denúncia - supostas irregularidades na Prefeitura de Cujubim. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cujubim 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
DECISÃO: Conhecer da Denúncia para, no mérito, considerá-la 
procedente, aplicar multa aos responsáveis, nos termos do voto do Relator, 
à unanimidade. 
 
14 - Processo-e n. 01134/16  
Apenso: 02083/15 
Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
Responsáveis: Lauricélia de Oliveira e Silva - CPF n. 591.830.042-20, 
Mauro de Carvalho - CPF n. 220.095.402-63 
Assunto: Exercício/2015. 
Jurisdicionado: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
DECISÃO: Julgar regular com ressalvas a Prestação de Contas da 
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, exercício de 2015, com 
determinações, nos termos do voto do Relator, à unanimidade. 
 
15 - Processo n. 01695/17-TCE/RO (e) 
Assunto: Apuração dos valores dos repasses financeiros aos Poderes e 
Órgãos Autônomos, referente ao mês de maio de 2017, tendo como base a 
arrecadação do mês de abril/2017 
Jurisdicionado: Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN/RO. 
Interessados: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO, 
Ministério Público do Estado de Rondônia – MP/RO, Controladoria Geral 
do Estado de Rondônia – CGE/RO, Tribunal de Justiça do Estado de 
Rondônia – TJ/RO, Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – 
ALE/RO, Procuradoria Geral do Estado de Rondônia – PGE/RO e 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE/RO  
Responsáveis: José Carlos da Silveira – CPF nº 338.303.633-20 e Wagner 
Garcia Freitas – CPF nº 321.408.271-04 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA. 
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DECISÃO: Determinar, com efeito imediato, ao Poder Executivo que 
repasse aos Poderes e aos Órgãos Autônomos o duodécimo do mês de 
maio de 2017, nos termos do voto do Relator, à unanimidade. 
Pronunciamento  
Ministerial: O Procurador-Geral do MPC, Adilson Moreira de Medeiros, 
proferiu parecer oral convergindo com o voto do Relator. 
Observação: Processo levado em mesa. 
 
16 - Processo n. 05010/05  
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO - CNPJ 
n. 04.801.221/0001-10 
Responsáveis: José Walter da Silva, João dos Santos Plentz - CPF n. 
577.643.522-68, Gilberto de Oliveira Ribeiro - CPF n. 738.856.652-04, 
Adão dos Santos Plentz - CPF n. 337.590.659-53, Nilse Lucotti de Lima - 
CPF n. 316.498.072-87, Jaime Robeina Fuentes - CPF n. 312.973.072-91, 
José Amarildo de Souza - CPF n. 260.621.338-67, José Carlos da Silva, 
Valdecy Inocêncio de Aquino - CPF n. 190.764.872-00, Abrão Paulino de 
Araújo - CPF n. 335.813.202-15, Neusa Nolasco Ribeiro - CPF n. 
272.262.982-87 
Assunto: Tomada de Contas Especial - Exercício/2004 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé 
Advogado: Ronan Almeida de Araújo - OAB n. 2523 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
DECISÃO: Julgar prejudicada a Tomada de Contas Especial, instaurada 
pelo Município de São Francisco do Guaporé, com a finalidade de apurar a 
ocorrência de possíveis irregularidades no âmbito do Poder Executivo, 
inerente ao exercício de 2004, por ausência de elementos e documentos 
ensejadores de aferição de responsabilidade, considerando que o 
expediente não reproduziu fatos fincados em dados concretos acerca dos 
apontamentos inquinados nos autos, padecendo a TCE de 
desenvolvimento adequado para a imputação de culpabilidade dos agentes 
públicos envolvidos no procedimento, com ênfase no princípio da 
presunção da legitimidade administrativa, nos termos do voto do Relator, à 
unanimidade. 
 
17 - Processo n. 02400/90  
Responsável: Walter Bártolo - CPF n. 007.280.552-87 
Assunto: Inspeção Especial - convertido AC. 370/98 EM 05/11/98 
Jurisdicionado: Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral e Administração 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
DECISÃO: Declarar nulo o Acórdão n° 370/1998-Pleno, em razão da 
inobservância do devido processo legal ao ser o processo convertido em 
Tomada de Contas Especial e na mesma sessão receber julgamento 
irregular com imputação de débito e multa, cerceando, assim, o direito de 
defesa do responsável, Senhor Walter Bártholo, nos termos do voto do 
Relator, à unanimidade. 
Pronunciamento  
Ministerial: O Procurador-Geral do MPC, Adilson Moreira de Medeiros, 
proferiu parecer oral convergindo com o voto do Relator. 
 
18 - Processo-e n. 02451/15  
Interessado: Corregedoria-Geral da Justiça de Rondônia - CNPJ n. 
04.293.700/0001-72 
Responsáveis: Daniel Paulo Fogaca Hryniewicz - CPF n. 831.046.079-15, 
Valdoir Gomes Ferreira - CPF n. 169.941.401-72 
Assunto: Representação - evasão de receita decorrente de recolhimento 
de ISSQN sobre os serviços de serventia dos Cartórios de Registro, nos 
exercícios de 2009 a 2010 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alta Floresta do Oeste 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
DECISÃO: Conhecer da Representação e julgá-la procedente, com 
determinações, nos termos do voto do Relator, à unanimidade. 
 
19 - Processo-e n. 00234/15  
Responsáveis: Helena da Costa Bezerra - CPF n. 638.205.797-53, Celso 
Ceccatto - CPF n. 224.825.129-72, Juraci Jorge da Silva - CPF n. 
085.334.312-87, Antônio Carlos dos Reis - CPF n. 886.827.577-53, 
Confúcio Aires Moura - CPF n. 037.338.311-87 
Assunto: Representação - Possível desvio de função 
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - 
SESDEC 
Suspeito: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
DECISÃO: Conhecer da Representação e julgá-la procedente, nos termos 
do voto do Relator, à unanimidade. 
 

20 - Processo n. 00716/08  
Apensos: 00723/08, 00722/08, 00721/08, 00720/08, 00719/08, 00718/08, 
00717/08 
Responsáveis: Mário Jorge de Medeiros - CPF n. 090.955.352-15, Mauro 
Nazif Rasul - CPF n. 701.620.007-82 
Assunto: Análise da Legalidade do Ato de Admissão - Concurso Público 
Edital n. 126/2003 
Origem: Prefeitura Municipal de Porto Velho 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
DECISÃO: Considerar legais os Atos de Admissão decorrentes do 
Concurso deflagrado pela Prefeitura Municipal de Porto Velho, regido pelo 
Edital nº 126/2003, por estarem em conformidade com a Instrução 
Normativa nº 08/TCER/2003, nos termos do voto do Relator, à 
unanimidade. 
 
21 - Processo n. 00458/17 (Processo de origem n. 04164/12)  
Recorrente: Williames Pimentel de Oliveira - CPF n. 085.341.442-49 
Assunto: Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos - 
Acórdão APL-TC 00016/17, processo n. 04164/12. 
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Saúde - SESAU 
Advogados: Carlos Eduardo Rocha Almeida - OAB n. 3593, Lidiane Costa 
de Sá - OAB n. 6128, José de Almeida Júnior - OAB n. 1370, Eduardo 
Campos Machado - OAB n. 17.973 OAB/RS 
Suspeito: Conselheiro Francisco Carvalho da Silva 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
DECISÃO: Conhecer dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, 
negar provimento, nos termos do voto do Relator, à unanimidade. 
 
22 - Processo-e n. 01416/16  
Responsáveis: Neuri Carlos Persch - CPF n. 325.451.772-53, Pedro Otávio 
Rocha - CPF n. 390.404.102-91 
Assunto: Fiscalização de Atos da Gestão Fiscal - Análise das Infrações 
Administrativas contra a LRF - 5º e 6º Bimestres - RREO e 3º 
Quadrimestre - RGF de 2015. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
DECISÃO: Considerar ilegais os atos de gestão fiscal do Município de 
Ministro Andreazza, no exercício de 2015, nos termos do voto do Relator, à 
unanimidade. 
 
23 - Processo n. 01022/97  
Apensos: 03984/97, 01625/96, 01629/96, 01628/96, 01627/96, 01626/96, 
02698/96, 00133/97, 03854/96, 03623/96, 03185/96, 02809/96, 02534/96, 
03078/96, 01023/00, 01020/00, 04629/05, 00821/97 
Responsáveis: Odaísa Fernandes Ferreira - CPF n. 062.988.182-00, Maria 
Silvia Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes - CPF n. 836.667.888-15 
Assunto: Prestação de Contas - EXERC. 1996. Cumprimento de Decisão 
Jurisdicionado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado 
de Rondônia - IPERON 
Advogados: Antônio Vieira Ramos - OAB n. 537-A, José Aurélio Barcelos - 
OAB n. 108- B, Elenir Avalo - OAB n. 224-A, Blucy Rech Borges - OAB n. 
4682, David Pinto Castiel - OAB n. 1363, Francisco Resplandes Botelho - 
OAB n. RO/137-A, Ernandes Viana - OAB n. 1357/RO 
Suspeito: Conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
DECISÃO: Baixar a responsabilidade da Senhora Maria Sílvia Fonseca 
Ribeiro Carvalho de Moraes, em relação à multa cominada no item V do 
Acórdão n. 116/99. A referida obrigação decorrente da pena de multa deve 
ser afastada, em face do decurso do prazo de cinco anos desde a 
constituição definitiva do crédito, ocorrida em 21.2.2002, sem que tenha 
havido o ajuizamento da correspondente ação de execução, nos termos do 
voto do Relator, à unanimidade. 
 
24 - Processo-e n. 00031/15  
Responsável: Mauro Nazif Rasul - CPF n. 701.620.007-82 
Assunto: Fiscalização de Atos e Contratos 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Porto Velho 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
DECISÃO: Arquivar o processo, porque se constatou que houve o 
cumprimento das recomendações inseridas no bojo da Decisão 
Monocrática n. 49/2014/GCWCSC e da Notificação Recomendatória n. 
11/2014/GPGMPC, nos termos do voto do Relator, à unanimidade. 
 
25 - Processo-e n. 02446/16  
Responsável: Juan Alex Testoni - CPF n. 203.400.012-91 
Assunto: Edital de Concurso Público n. 08/2016 
Origem: Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste 
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Relator: CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
DECISÃO: Arquivar os autos por não terem sido constatadas ilegalidades 
quando da análise do Edital de Concurso Público nº 008/2016, nos termos 
do voto do Relator, à unanimidade. 
 
26 - Processo-e n. 00256/16  
Responsáveis: José Luiz Rover - CPF n. 591.002.149-49, Jucélis Freitas 
de Sousa - CPF n. 203.769.794-53 
Assunto: Convênio n. 223/PGE/2009 (Processo Administrativo n. 
2001.00208-00/2009) 
Jurisdicionado: Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - 
SEJUCEL 
Relator: CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
DECISÃO: Arquivar os autos por não terem sido constatadas ilegalidades 
quando da análise do Convênio n. 223/PGE-2009, firmado entre o Estado 
de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado dos Esportes, da 
Cultura e do Lazer e o Município de Vilhena, nos termos do voto do 
Relator, à unanimidade. 
 
27 - Processo n. 00156/11  
Apensos: 03768/10, 03116/14, 03358/14 
Responsáveis: Vanuza de souza Pinto - CPF n. 051.931.111-65, José de 
Anchieta da Silva Ribeiro - CPF n. 162.751.282-91, Genésio Oliveira 
Rocha - CPF n. 429.879.206-44, Almir Rodrigues da Silva - CPF n. 
466.774.020-53, Joás dos Santos Nunes - CPF n. 850.644.592-20, Robson 
Alencar Rodrigues - CPF n. 868.073.742-91, Maria Arcanja Pereira da 
Silva - CPF n. 242.052.062-91, Cledison de Aguiar Carvalho - CPF n. 
113.424.392-87, Antônio Alves dos Santos - CPF n. 591.378.352-20, 
Antônio Carlos Alves de Aguiar - CPF n. 368.049.756-34, Airisvaldo 
Figueiredo de Araújo - CPF n. 203.622.002-97, Janete Carneiro de 
Andrade - CPF n. 818.481.962-53, Marcos Aníbal Flores da Fonseca - CPF 
n. 349.172.252-72, Maria Borges de Macedo - CPF n. 734.573.022-00, 
Arlindo Gonzaga Branco - CPF n. 090.874.002-68, Isaías Quintino Borges 
Santana - CPF n. 713.225.072-87, Isaias Fernandes Lima - CPF n. 
349.268.952-34, Valderino Morais Ramos - CPF n. 710.187.002-34, 
Reinaldo Paulino de Oliveira - CPF n. 408.092.002-44, Orlando Oliveira 
Rocha - CPF n. 687.522.616-20 
Assunto: Tomada de Contas Especial - em cumprimento à Decisão n. 
99/2014 - Pleno, proferida em 22.5.14 - possíveis irregularidades nas 
prestações de contas da Câmara Municipal de Nova Mamoré 
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Nova Mamoré 
Advogado: Reginaldo Ferreira Lima - OAB n. 2118 
Relator: CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
DECISÃO: Julgar irregular a Tomada de Contas Especial, imputar débito e 
aplicar multa aos responsáveis, nos termos do voto do Relator, à 
unanimidade. 
 
28 - Processo n. 02265/10  
Responsáveis: Rondonorte Transportes e Turismo Ltda. - EPP - CNPJ n. 
01.100.467/0001-76, A. Pereira de Souza - ME - CNPJ n. 
03.277.485/0001-53, J. Luis Costa Cunha-Epp - CNPJ n. 00.903.359/0001-
79, Ismael Correia Vaz - CPF n. 519.285.822-49, Francisco Vicente de 
Souza - CPF n. 033.848.374-87 
Assunto: Tomada de Contas Especial - suposta existência de pagamento 
de propina à administração do município de Candeias do Jamari - à 
Decisão n. 121/2012-Pleno de 14.6.12 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari 
Relator: CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
DECISÃO: Julgar irregular a Tomada de Contas Especial, imputar débito e 
aplicar multa aos responsáveis, nos termos do voto do Relator, à 
unanimidade. 

PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA 

1 - Processo n. 00511/12  
Apenso: 04131/11 
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
Responsáveis: Maria Aparecida Bernadino da Silva - CPF n. 447.154.399-
72, Lívia Tatiane Oliveira Pereira - CPF n. 016.130.531-85, Janete Maria 
Pasqualotto da Silva - CPF n. 341.193.022-53, Silvio Luiz Ulkowski - CPF 
n. 546.518.169-91, José de Arimatéia - CPF n. 715.325.956-20, Geovaci 
Leandro de Araújo - CPF n. 317.713.511-87, Edmar Valter Roos - CPF n. 
406.164.360-68, Maria Aparecida dos Anjos Silva - CPF n. 618.224.182-91, 
Helena Firmino Figueiredo Reginato - CPF n. 581.297.232-04, Vilson 
Rezende Dias - CPF n. 648.809.152-20, Ednei Lins da Vitória - CPF n. 
421.370.632-04, Leni de Oliveira Freitas Zentarski - CPF n. 312.283.132-

53, Carlos Alberto de Souza - CPF n. 805.391.819-00, Laerte Gomes - 
CPF n. 419.890.901-68, Luciana da Silva - CPF n. 386.253.772-20, Isael 
Francelino - CPF n. 351.124.252-53, Sheila Saraiva Cunha e Silva - CPF n. 
663.961.582-72, Ângela Lelis Pedro - CPF n. 425.115.852-00, Ilma Oliveira 
Cerqueira - CPF n. 765.703.042-91, José Luciano de Souza - CPF n. 
237.984.672-34, Moacir Luiz Tecchio - CPF n. 220.095.232-53, Ricardo 
Barbosa dos Santos - CPF n. 690.840.922-87, Rosa Maria Alves de Lima - 
CPF n. 661.869.352-72, Wanda Regina W. Bertoni - CPF n. 078.881.472-
91, Roberto Carlos da Silva - CPF n. 283.606.212-68, Ivany Tosta Vidal - 
CPF n. 191.638.942-20 
Assunto: Tomada de Contas Especial - em cumprimento à Decisão n. 
04/2013 - Pleno, proferida em 7.2.13 - possíveis irregularidades em proced. 
licitatórios ref. a contratação do serviço de transporte escolar 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste 
Advogados: Sérgio Holanda Da Costa Morais - OAB n. 5966, Magnus 
Xavier Gama - OAB n. 5164, Rafael Moises de Souza Bussioli - OAB n. 
5032, Rose Anne Barreto - OAB n. 3976, Walter Matheus Bernardino Silva 
- OAB n. 3716 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 
 
2 - Processo-e n. 03410/16  
Responsável: Izael Dias Moreira - CPF n. 340.617.382-91 
Assunto: Consulta acerca de contratação de servidores concursados 
durante os 180 (cento e oitenta) dias do final do mandato. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Cabixi 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 
 
3 - Processo-e n. 01337/16  
Interessado: Elizeu de Lima - CPF n. 220.771.382-20 
Responsáveis: Gustavo Valmórbida - CPF n. 514.353.572-72, Tribunal de 
Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO - CNPJ n. 04.801.221/0001-10, 
José Carlos Arrigo - CPF n. 051.977.082-04, José Luiz Rover - CPF n. 
591.002.149-49, Carlos Eduardo Machado Ferreira - CPF n. 030.501.019-
03, José Luiz Serafim - CPF n. 025.197.249-60, Valdir Araújo Coelho - CPF 
n. 022.542.803-25, Tend Tudo Auto Peças e Acessórios Para Veículos 
Ltda - EPP - CNPJ n. 02.221.741/0001-28 
Assunto: Tomada de Contas Especial - Análise da regularidade da 
modalidade de licitação, liquidação e pagamento das despesas executadas 
com as empresas Jornalística Correios de Notícias Ltda. e Tend-Tudo 
Acessórios e Estofamentos para Caminhões LTDA-EPP e sobre atuação 
do controle interno. 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vilhena 
Relator: CONSELHEIRO FRANCISCO CARVALHO DA SILVA 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 
 
4 - Processo n. 02004/11  
Interessado: Ministério Público do Estado de Rondônia 
Responsáveis: Benedito Antônio Alves - CPF n. 360.857.239-20, Maria do 
Socorro Barbosa Pereira - CPF n. 203.859.002-87, Carlos Alberto da Silva 
- CPF n. 477.744.527-53 
Assunto: Representação - ref. a omissão da Sefin na fiscalização de 
empresas na área de livre comércio de Guajará-Mirim 
Jurisdicionado: Secretaria de Estado de Finanças 
Impedido: Conselheiro BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 
 
5 - Processo n. 01258/06 (Pedido de Vista em 9.3.2017) 
Apensos: 00392/11, 00393/11, 02781/13, 02772/13, 01095/14 
Responsáveis: Sônia Maria Gomes da Silva - CPF n. 220.284.802-97, 
Williames Pimentel de Oliveira - CPF n. 085.341.442-49, Carlos Alberto de 
Azevedo Camurça - CPF n. 042.701.262-72 
Assunto: Tomada de Contas Especial - possíveis irregularidades 
praticadas na execução do Contrato n. 083/2004 / Prefeitura Municipal de 
Porto Velho. - convertido em cumprimento à Decisão n. 09/2009-Pleno, 
Proferida em 19.2.2009 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Porto Velho 
Advogados: Amadeu Guilherme Matzenbacher Machado - OAB n. 004B, 
José de Almeida Júnior - OAB n. 1370, Carlos Eduardo Rocha Almeida - 
OAB n. 3593, Allan Monte de Albuquerque - OAB n. 5177, Diego de Paiva 
Vasconcelos - OAB n. 2013, Márcio Melo Nogueira - OAB n. 2827, Eudes 
Costa Lustosa - OAB n. 3431 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
Revisor: CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 
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6 - Processo n. 00607/16 - Processo de origem: 01559/04(Pedido de Vista 
em 6.4.2017) 
Recorrente: Sandra Maria Barreto de Moraes - CPF n. 155.574.483-49 
Assunto: Processo n. 01559/04/TCE/RO, Acórdão n. 170/2014-Pleno 
Jurisdicionado: Fazenda Pública Estadual 
Advogados: Carlos Eduardo Rocha Almeida - OAB n. 3593, Lidiane Costa 
de Sá - OAB n. 6128, Hudson Delgado Camurça Lima - OAB n. 6792, José 
de Almeida Júnior - OAB n. 1370, Eduardo Campos Machado - OAB n. 
17.973 OAB/RS 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
Revisor: CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES 
Observação: Retirado a pedido do Relator. 

COMUNICAÇÕES DIVERSAS 

1 - O Conselheiro Presidente levou ao conhecimento do Plenário o Projeto 
de Emenda Constitucional 27/2017 que institui o novo regime fiscal no 
âmbito do Estado de Rondônia.  

2 – Comunicou que que foi assinado um aditivo ao acordo de cooperação 
técnica entre o Tribunal de Contas do Estado e a Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, Defesa e Cidadania, o qual será executado pela 
Polícia Civil, que formaliza o esforço dessas instituições em fortalecer a 
atuação no enfrentamento aos desvios de recursos públicos e no combate 
aos crimes contra o erário. Foi assinado também um acordo de 
cooperação entre o Tribunal de Contas do Estado e a Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional Rondônia visando o desenvolvimento de 
ações de integração, com oportunidades de melhoria, incluindo a 
promoção de eventos conjuntos e a realização de cursos de capacitação, 
bem como o aprimoramento profissional. 

3- Comunicou também a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia que, em sede de Agravo Regimental em Execução 
em Mandado de Segurança n. 2007714-52.2004.8.22.0000, que declarou, 
à unanimidade, a inexigibilidade do título judicial formado nos autos do 
mandado de segurança, o qual havia determinado ao Presidente desta 
Corte à atualização das vantagens denominadas quintos e anuênios com 
base na LC nº 307/2004 e LC nº 39/90, respectivamente, além do 
pagamento retroativo a contar de 1/10/2004; 

4- Informou, ainda, ter o Tribunal de Justiça levado a julgamento o 
Mandado de Segurança n. 0803790-14.2016.8.22.000, no qual denegou a 
segurança impetrada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que 
pretendeu questionar o entendimento firmado por esta Corte de Contas 
quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 21, parágrafo único da 
LRF (Lei 101/2000), que fixa o prazo de 180 dias anteriores ao final do 
mandato do titular de cada Poder como limite para aumento de despesa 
com pessoal. 

5 - Informou, ainda, que foi editado um decreto legislativo que susta uma 
Instrução Normativa deste Corte que trata do procedimento para o 
cumprimento da obrigatoriedade da entrega da declaração de imposto de 
renda via Sigap. Ressaltou que a obrigatoriedade não decorre de instrução 
normativa, e sim de lei e, portanto, todos continuam obrigados a apresentar 
a declaração de imposto de renda ao órgão de controle, neste caso, ao 
Tribunal de Contas.  

6 - Por fim, solicitou aos Conselheiros que deem preferência na apreciação 
de processos que versam sobre decadência e prescrição. 

Nada mais havendo, às 12h04, o Conselheiro Presidente declarou 
encerrada a sessão. 

Porto Velho, 18 de maio de 2017. 

EDILSON DE SOUSA SILVA 
Conselheiro Presidente 
 

 

Pautas 

PAUTA 2ª CÂMARA 

Tribunal de Contas de Estado de Rondônia 
Secretaria de Processamento e Julgamento 
D2ªC-SPJ 
Pauta de Julgamento/Apreciação 

Sessão Ordinária - 0010/2017 

Pauta elaborada nos termos do art. 170 do Regimento Interno, relativa aos 
processos abaixo relacionados, bem como àqueles adiados de pautas já 
publicadas que serão julgados/apreciados em Sessão Ordinária, que se 
realizará no Plenário Zizomar Procópio, em quarta-feira, 14 de junho de 
2017, às 9 horas. Na hipótese da sessão ser interrompida por razão de 
qualquer ordem, os processos remanescentes de pauta poderão ser 
apreciados em sessão que se reiniciará no primeiro dia útil imediato, 
independentemente de publicação de nova pauta. 

Obs.: Para a sustentação oral, conforme previsto no art. 87, “caput”, do 
Regimento Interno desta Corte, as partes ou os procuradores devidamente 
credenciados deverão requerê-la, previamente, ao Presidente do 
respectivo Colegiado até o início da sessão. 

1 - Processo-e n. 02469/16 – Edital de Licitação 
Interessado: Tribunal de Contas de Rondônia 
Assunto: Pregão Eletrônico n. 001/2016 – Processo Administrativo n. 
16/2015 
Responsáveis: Valdesir Suhre - CPF n. 350.501.522-91, Lorival Ribeiro de 
Amorim - CPF n. 244.231.656-00, Glauco Rodrigo Kozerski - CPF n. 
663.164.992-72 
Jurisdicionado: Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região 
Central de Rondônia 
Advogado: Rafaela Pammy Fernandes Silveira - OAB n. 4319 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
 
2 - Processo-e n. 04188/16 – Fiscalização de Atos e Contratos 
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO - CNPJ 
n. 04.801.221/0001-10 
Assunto: Análise do ato de fixação do subsídio dos Vereadores para a 
Legislatura 2017/2020 
Responsável: Dvani Martins Nunes - CPF nº 618.007.162-49 
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Machadinho do Oeste 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
 
3 - Processo-e n. 01209/16 – Prestação de Contas 
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran - CNPJ n. 
15.883.796/0001-45 
Responsável: José de Albuquerque Cavalcante - CPF n. 062.220.649-49 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2015 
Jurisdicionado: Departamento Estadual de Trânsito – Detran 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
 
4 - Processo n. 01877/14 – Prestação de Contas 
Interessado: Instituto de Previdência de Cujubim 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2013 
Responsáveis: Rogiane da Silva Cruz - CPF n. 796.173.012-53, Eliane 
Aparecida Adão Basílio - CPF n. 598.634.552-53, Débora Salgado 
Mancera Raposo - CPF n. 421.602.002-04, João Siqueira - CPF n. 
389.399.242-15 
Jurisdicionado: Instituto de Previdência de Cujubim 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
 
5 - Processo-e n. 01096/16 – Prestação de Contas 
Interessado: Fundo Municipal de Saúde de Rio Crespo – FMSRC 
Responsáveis: Francisca Maria de Sousa Meirelles - CPF n. 614.592.322-
91, Givaldo Aparecido Leite - CPF n. 573.005.852-72, Eudes de Sousa e 
Silva - CPF n. 023.087.694-32, Antônio Lenio Montalvão – 
CPF:029.334.458-24 
Assunto: Prestação de Contas - Exercício de 2015 
Jurisdicionado: Fundo Municipal Saúde de Rio Crespo 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
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6 - Processo n. 00445/17 – (Processo Origem: 02862/11) - Recurso de 
Reconsideração 
Recorrente: João Rossi Júnior - CPF n. 663.091.151-20 
Assunto: Recurso de Reconsideração referente ao Acórdão AC1-TC 
03409/16 - Processo n. 02862/11 
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Rolim de Moura 
Advogados: José de Almeida Júnior - OAB n. 1370, Carlos Eduardo Rocha 
Almeida - OAB n. 3593 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
 
7 - Processo n. 03127/12 – Tomada de Contas Especial 
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia TCE/RO 
Assunto: Tomada de Contas Especial – Referente ao Processo n. 01.1420-
00494-00/2012 – Convênio n. 047/10/GJ/DER/RO celebrado com o 
município de Buritis 
Responsáveis: Isequiel Neiva de Carvalho - CPF n. 315.682.702-91, Elson 
de Souza Montes - CPF n. 162.128.512-04, Ronaldi Rodrigues de Oliveira - 
CPF n. 469.598.582-91, Lúcio Antônio Mosquini - CPF n. 286.499.232-91 
Jurisdicionado: Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e 
Serviços Públicos – DER 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
 
8 - Processo-e n. 02506/15 – Tomada de Contas Especial 
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
Assunto: Convênio n. 045/07 - Associação Beneficente Comunidade Cristã 
- ASBCCPB - Processo Administrativo: 01.1130.00679-00/2007 
Responsáveis: Tânia Terezinha Azevedo Pires da Silva - CPF n. 
028.312.442-34, Herika Lima Fontenele - CPF n. 467.982.003-97, 
Associação Beneficiente Ágape - Aba - CNPJ n. 08.744.588/0001-08, 
Nilton Santana Silva - CPF n. 577.259.692-68, Irany Freire Bento - CPF n. 
178.976.451-34 
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Assistência Social e do 
Desenvolvimento – SEAS 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
 
9 - Processo-e n. 02483/15 – Tomada de Contas Especial 
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
Assunto: Convênio n. 021/07 - Missão Kadoshi - Processos 
Administrativos: 01.1130.00584-00/2007 e 01.2301.00301-00/2008 
Responsáveis: Suely Terezinha Viola - CPF nº 319.282.692-49, Irany 
Freire Bento - CPF n. 178.976.451-34 
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da Assistência Social e do 
Desenvolvimento – SEAS 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
 
10 - Processo n. 03363/12 – Tomada de Contas Especial 
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
Assunto: Tomada de Contas Especial – Processo Administrativo n. 
2220/2926/2011 – Pagamento irregular ao pensionista Romeo de Souza, 
viúvo da ex-servidora Neide de Carvalho de Souza 
Responsáveis: Odacir Soares Rodrigues - CPF n. 001.038.532-00, Vander 
Carlos Araújo Machado - CPF n. 084.486.982-15, Agostinho Castello 
Branco Filho - CPF n. 257.114.077-91 
Jurisdicionado: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado 
de Rondônia – IPERON 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
 
11 - Processo-e n. 00453/17 – Fiscalização de Atos e Contratos 
Assunto: Análise do ato de fixação do subsídio dos Vereadores para a 
Legislatura 2017/2020 
Responsável: Malvino Santos Silva - CPF n. 369.296.542-72 
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Castanheiras 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
 
12 - Processo-e n. 00973/17 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas - Exercício de 2016 
Responsável: Osmar Ferreira de Alcântara - CPF n. 350.658.422-72 
Jurisdicionado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Primavera de 
Rondônia 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
  
13 - Processo-e n. 00997/17 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2016 
Responsáveis: Elenilda Agezislau de Souza Sering - CPF n. 360.195.502-
49, Aderalce Pinto 
lores - CPF n. 861.399.677-91 

Jurisdicionado: Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Ministro 
Andreazza 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
 
14 - Processo-e n. 00998/17 – Prestação de Contas 
Responsável: Vânia Regina da Silva - CPF n. 833.500.122-72 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2016 
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Cultura de Rolim de Moura 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
 
15 - Processo-e n. 01120/17 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas - Exercício de 2016 
Responsável: Emília Leite - CPF n. 607.615.551-53 
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Novo Horizonte do Oeste 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
 
16 - Processo-e n. 01164/17 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2016 
Responsável: Simone Aparecida Paes - CPF n. 585.954.572-04 
Jurisdicionado: Autarquia de Saneamento de Rolim de Moura 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
 
17 - Processo-e n. 01166/17 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2016 
Responsável: Ademir Emanoel Moreira - CPF nº 415.986.361-20 
Jurisdicionado: Agência Reguladora do Município de Rolim de Moura 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
 
18 - Processo-e n. 01369/17 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2016 
Responsáveis: Paulo Tiago Cassiano Feitosa - CPF n. 922.086.902-06, 
Divaina Severina da Silva - CPF n. 734.149.052-72 
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Assistência Social de Castanheiras 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
  
19 - Processo-e n. 00918/17 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2016 
Responsáveis: Deneval Mendes - CPF n. 030.845.737-43, Sidarta 
Mechalczuk - CPF n. 590.543.362-34 
Jurisdicionado: Fundação Cultural de Cacoal 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
 
20 - Processo-e n. 00995/17 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2016 
Responsáveis: Elenilda Agezislau de Souza Sering - CPF n. 360.195.502-
49, Aderalce Pinto Flores - CPF n. 861.399.677-91 
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Assistência Social de Ministro 
Andreazza 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
 
21 - Processo-e n. 00865/17 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2016 
Responsável: Clarindo Rosa - CPF n. 095.534.362-34 
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma 
Agrária de Cacoal 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
 
22 - Processo-e n. 00868/17 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2016 
Responsáveis: João Batista Vieira Lopes - CPF n. 675.705.182-68, Mirian 
Soares de Lacerda - CPF n. 411.019.792-91 
Jurisdicionado: Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Cacoal 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
 
23 - Processo-e n. 00859/17 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2016 
Responsáveis: Mirian Soares de Lacerda - CPF n. 411.019.792-91, João 
Batista Vieira Lopes - CPF n. 675.705.182-68 
Jurisdicionado: Fundo Municipal da Infancia e Adolescente de Cacoal 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
 
24 - Processo n. 01446/07 – Tomada de Contas Especial 
Assunto: Tomada de Contas Especial – Referente aos meses de janeiro a 
abril/2007 – Convertido em Tomada de Contas Especial em cumprimento à 
Decisão 688/2009, proferida em 8.12.2009 
Responsáveis: Hely de Sá Luna - CPF n. 172.474.032-68, Eleonise Bentes 
Ramos Miranda - CPF n. 162.931.342-49, Mário Sérgio Leiras Teixeira - 
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CPF n. 645.741.052-91, Jailson Viana de Almeida - CPF n. 438.072.162-
00, Jandaluze Odísio dos Santos - CPF n. 286.325.672-68, Adriano Jenner 
de Araújo Moreira - CPF n. 080.112.277-50, Edemilson Lemos de Oliveira - 
CPF n. 060.261.868-16, Luis Domingos Silva - CPF n. 220.744.302-72, 
Francisco Azevedo Moreira - CPF n. 290.103.492-68, Nazareno Vieira de 
Souza - CPF n. 686.616.902-00, José Irevan da Silveira - CPF n. 
424.340.414-34, Bernardete Teresa das Virgens Lima - CPF n. 
058.236.925-87, Wilson Gomes Lopes - CPF n. 113.378.932-34, Ledilson 
de Souza - CPF n. 026.404.492-49, Lúcia Rodrigues Lustoza - CPF n. 
389.026.052-72 
Jurisdicionado: Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho 
Advogados: Giselle Piza de Oliveira - OAB n. 3012, Noemia Fernandes 
Saltão - OAB n. 1355, Orlando Ribeiro do Nascimento - OAB n. 177, Lelia 
de Oliveira Gomes Neta - OAB n. 4308 
Relator: CONSELHEIRO PAULO CURI NETO 
 
25 - Processo-e n. 05016/16 – Fiscalização de Atos e Contratos 
Assunto: Análise do ato de fixação do subsídio dos Vereadores para a 
Legislatura 2017/2020 
Responsável: Antônio Eguivando Aguiar - CPF n. 438.064.302-68 
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Itapuã do Oeste 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
 
26 - Processo-e n. 04199/16 – Fiscalização de Atos e Contratos 
Assunto: Análise do ato de fixação do subsídio dos Vereadores para a 
Legislatura 2017/2020 
Responsável: Lindomar Carlos Cândido - CPF n. 653.409.902-06 
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Nova Mamoré 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
 
27 - Processo n. 02603/10 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas – Exercício de 2009 
Responsáveis: Luiz Gomes Furtado - CPF n. 228.856.503-97, Laerte 
Gomes - CPF n. 419.890.901-68, José de Abreu Bianco - CPF n. 
136.097.269-20, Vitorino Cherque - CPF n. 525.682.107-53, Charles Luís 
Pinheiro Gomes - CPF n. 449.785.025-00, Alcides Zacarias Sobrinho - CPF 
n. 499.298.442-87, Célio de Jesus Lang - CPF n. 593.453.492-00, Antônio 
Zotesso - CPF n. 190.776.459-34, José Ribeiro da Silva Filho - CPF n. 
044.976.058-84, João Nunes Freire - CPF n. 268.896.505-06, Wagner 
Barbosa de Oliveira - CPF n. 279.774.202-87, Juan Alex Testoni - CPF n. 
203.400.012-91 
Jurisdicionado: Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do 
Estado de Rondônia 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
  
28 - Processo-e n. 01496/15 - Apensos: 00501/14 – Prestação de Contas 
Assunto: Prestação de Contas - Exercício de 2014 
Responsáveis: Daianny Lúcia Rabel - CPF n. 642.003.292-04, Raimundo 
Borges Filho - CPF n. 315.607.502-78 
Jurisdicionado: Câmara Municipal de Itapuã do Oeste 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
 
29 - Processo n. 03196/12 – Representação 
Interessada: M.A.P. dos Santos - Me - CNPJ nº 08.830.492/0001-54 
Assunto: Representação – Possíveis irregularidades na realização do 
Pregão Eletrônico n. 099/2011 
Responsáveis: Joelcimar Sampaio da Silva - CPF n. 192.029.202-06, 
Cesar Augusto Wanderley Oliveira - CPF n. 813.747.042-53 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Porto Velho 
Advogado: Carl Teske Junior - OAB n. 3297 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
 
30 - Processo-e n. 00147/15 – Representação 
Interessada: Rondontech Telecom Ltda. - Epp - CNPJ n. 04.290.584/0001-
38 
Responsáveis: Mário Jorge de Medeiros - CPF n. 090.955.352-15, Paula 
Jaqueline de Assis Miranda - CPF n. 767.892.922-68, Luciete Pimenta da 
Silva - CPF n. 787.728.423-34 
Assunto: Representação 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Porto Velho 
Advogados: Douglas Tadeu Chiquetti - OAB n. 3946, Oswaldo Paschoal 
Junior - OAB n. 3426 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
 
31 - Processo n. 02745/11 – Tomada de Contas Especial 
Assunto: Tomada de Contas Especial – em cumprimento à Decisão 
05/2013/Pleno de 16.2.2012 – Apuração de responsabilidade quanto à 

prática ilegal de acumulação remunerada de cargos públicos pelo Senhor 
Sérgio Barbosa Belém 
Responsável: Sérgio Barbosa Belém - CPF nº 022.846.237-19 
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Vilhena 
Advogados: Marianne Almeida e Vieira de Freitas Pereira - OAB n. 3046, 
Natasha Maria Braga Arteaga Santiago - OAB n. 4965, Roberto Carlos 
Mailho - OAB n. 3047, Márcio Henrique da Silva Mezzomo - OAB n. 5836, 
Kelly Mezzomo Crisostomo Costa - OAB n. 3551, Jeverson Leandro Costa 
- OAB n. 3134, Watson Mueller - OAB n. 2835, Mário Torres Mendes - OAB 
n. 2305, Felipe Gurjão Silveira - OAB n. 5320 
Relator: CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 
 
32 - Processo n. 02274/12 – Apensos: 02282/12, 01659/12, 03412/12, 
03848/12, 01696/13, 02758/13 e 03742/13 - Análise da Legalidade do Ato 
de Admissão - Concurso Público Estatutário 
Interessado: Cleber Adriano da Silva e outros 
Assunto: Análise da Legalidade do Ato de Admissão - Concurso Público 
Estatutário - Edital n. 001/2011 
Responsável: Neuri Carlos Persch - CPF n. 325.451.772-53 
Origem: Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
33 - Processo n. 03788/13 – Análise da Legalidade do Ato de Admissão – 
Concurso Público Estatutário 
Interessada: Flávia Renta Gonçalves Silva e outros 
Assunto: Análise da Legalidade do Ato de Admissão - Concurso Público 
Estatutário - Edital n. 001/2012 
Responsável: Obadias Braz Odorico - CPF n. 288.101.202-72 
Origem: Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
34 - Processo-e n. 01601/17 – Aposentadoria 
Interessado: Francisco Mourão de Melo 
Assunto: Aposentadoria estadual 
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
35 - Processo-e n. 01360/17 – Aposentadoria 
Interessado: Geraldo Pinto dos Santos - CPF n. 499.036.249-72 
Assunto: Aposentadoria Municipal 
Responsável: Paulo Belegante - CPF n. 513.134.569-34 
Origem: Instituto de Previdência de Ariquemes 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
36 - Processo-e n. 01604/17 – Aposentadoria 
Interessada: Francisca das Chagas de Sousa - CPF n. 051.871.842-53 
Assunto: Aposentadoria estadual 
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
37 - Processo-e n. 01603/17 – Aposentadoria 
Interessada: Eli Lice Aquino Felismino - CPF n. 238.126.219-91 
Assunto: Aposentadoria estadual 
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
38 - Processo-e n. 01602/17 – Aposentadoria 
Interessada: Geci Alves Cerqueira - CPF n. 203.321.902-00 
Assunto: Aposentadoria estadual 
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
39 - Processo-e n. 01641/17 – Aposentadoria 
Interessada: Maria do Carmo Ferreira - CPF n. 369.516.332-15 
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Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Assunto: Aposentadoria estadual 
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
40 - Processo-e n. 01864/17 – Aposentadoria 
Interessada: Maria da Luz de Oliveira - CPF n. 191.659.602-97 
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal 
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
41 - Processo-e n. 01860/17 – Aposentadoria 
Interessada: Loide Luzia de Oliveira Bitencourt - CPF n. 420.193.702-04 
Assunto: Fiscalização de Atos de Pessoal 
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
42 - Processo-e n. 01595/17 – Aposentadoria 
Interessada: Leni Monteiro Marques - CPF n. 327.472.682-68 
Assunto: Aposentadoria estadual 
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
43 - Processo-e n. 03750/16 – Aposentadoria 
Interessado: Miguel Reis Sales 
Assunto: Aposentadoria Municipal 
Responsável: Marcia Maria da Silva Nascimento 
Origem: Instituto de Previdência de Jaru 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
44 - Processo-e n. 01607/15 - Apenso: 01988/15 – Aposentadoria 
Interessado: Elias Batista Paiva - CPF n. 326.286.252-53 
Assunto: Aposentadoria estadual 
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
45 - Processo-e n. 01606/17 – Aposentadoria 
Interessada: Maricelia Vieira Alves - CPF n. 095.495.522-68 
Assunto: Aposentadoria Estadual 
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
46 - Processo-e n. 01366/17 – Aposentadoria 
Interessada: Alda Cândido Sudré - CPF n. 422.150.482-04 
Assunto: Aposentadoria Municipal 
Responsável: Evandro Cordeiro Muniz 
Origem: Fundo de Previdência Social do Município de Ji-Paraná 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
47 - Processo n. 04901/12 – Aposentadoria 
Interessado: Augustinho Leandro de Carvalho - CPF n. 003.113.672-91 
Assunto: Aposentadoria estadual 
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Origem: Secretaria de Estado de Administração 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
  
48 - Processo n. 00319/14 – Aposentadoria 
Interessada: Maria do Socorro Vieira dos Santos 
Assunto: Aposentadoria municipal 
Responsável: Fernando Moreira Costa - CPF n. 569.530.702-34 

Origem: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais 
de Nova 
Mamoré 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
49 - Processo-e n. 01104/17 – Aposentadoria 
Interessado: Moacir Gambati - CPF n. 579.049.607-53 
Assunto: Aposentadoria estadual 
Responsável: Universa Lagos - CPF n. 326.828.672-00 
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
50 - Processo-e n. 00837/17 – Aposentadoria 
Interessada: Libia Leal de Almeida - CPF n. 060.729.922-34 
Assunto: Aposentadoria estadual 
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 
 
51 - Processo-e n. 01395/17 – Aposentadoria 
Interessada: Marlene Alves de Jesus - CPF n. 494.202.836-15 
Assunto: Aposentadoria estadual 
Responsável: Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira - CPF n. 
341.252.482-49 
Origem: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de 
Rondônia – Iperon 
Relator: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA 

Porto Velho, 6 de junho de 2017. 

(assinado eletronicamente) 
VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
Conselheiro Presidente da 2ª Câmara 

 

SESSÃO ORDINÁRIA 

Tribunal de Contas de Estado de Rondônia 
Secretaria de Processamento e Julgamento 
Pauta de Julgamento - CSA 

Sessão Ordinária - 0027/2017 

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 93, inciso X, da 
Constituição Federal, art. 68, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 
154/96, c/c o artigo 225, inciso I, do Regimento Interno, CONVOCA O 
CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO desta Corte para reunir-se 
em Sessão Administrativa Ordinária no dia 12/06/2017, às 10 horas, no 
Plenário deste Tribunal, a fim de tratar da seguinte ordem de trabalho: 

1 - Processo n. 04589/16 – Processo Administrativo 
Interessado:  Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
Assunto: Deliberações da Comissão Multissetorial, constituída pela 
Portaria n. 866, de 13.9.2016. 
Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
Relator: CONSELHEIRO EDILSON DE SOUSA SILVA 
 
2 - Processo n. 01681/17 – Recurso Administrativo 
Interessado:  Leandro Fernandes de Souza 
Assunto: EMBARGO DE DECLARAÇÃO referente ao Proc. nº 00386/17. 
Acórdão ACSA-TC 00004/17. 
Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 
 
3 - Processo n. 01110/17 – Recurso Administrativo 
Interessado: Leandro Fernandes de Souza 
Assunto: Recurso Administrativo - reforma Decisão n. 0009/2017/CG. 
Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
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Documento assinado eletronicamente, utilizando 

certificação digital da ICP-Brasil. 

 

Relator: CONSELHEIRO VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 

 Porto Velho, 5 de junho de 2017 

 Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 
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